
 

12)  วิศวกรเครื่องกล 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ  และ  

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  

และปฏิบัติงานดานวิศวกรรมเครื่องกล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ  ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ  

ก.อบต. กําหนด  มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้  

ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานวิศวกรรมเครื่องกล  

หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 

13)  นักพัฒนาชุมชน 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ  และ  

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  

และปฏิบัติงานดานวิชาการพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ  ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ 

ก.อบต. กําหนด  มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้  

ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานวิชาการพัฒนาชุมชน 

หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 

14)  นักวิชาการศึกษา 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ  และ  

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  

และปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ  ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 

กําหนด  มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี ้ ตามที่ 

ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา  หรืองานอื่นที่

เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 

 

**************************** 

 

 

                      

                         

                      ฉบับท่ี 1  ประจําปงบประมาณ ๒๕64 

 

การเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหนง 

ประเภทวิชาการ   

ระดับชํานาญการพิเศษ   
 

 
 

 
 

 

 

 ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัด อบจ. 



 

การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ   
 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     9)  นักประชาสัมพันธ 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ ระดับปฏิบัติการ  และ  

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  

และปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ  ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ      

ก.อบต. กําหนด  มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบได    

ไมต่ํ ากวานี้   ตามที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงาน               

ดานประชาสัมพันธ  หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 

   10)  วิศวกรโยธา 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ  และ  

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  

และปฏิบัติงานดานวิศวกรโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ  ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 

กําหนด  มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้  

ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานวิศวกรโยธา  

หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 

   11)  สถาปนิก 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ  และ  

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  

และปฏิบัติงานดานสถาปตยกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ  ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ 

ก.อบต. กําหนด  มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบได          

ไมต่ํากวานี ้ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงาน             ดาน

สถาปตยกรรม  หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 
 

 



 

6) ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ  

และ  

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  

และปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ  ตามที่ ก.จ., ก.ท. 

หรือ     ก.อบต. กําหนด  มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบได

ไมต่ํากวานี้  ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานวิชาการ

คอมพิวเตอร หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 

7)  นักวิชาการพัสด ุ

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ  และ  

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  

และปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 

กําหนด  มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบได ไมต่ํากวานี้  

ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุ  หรือ

งานอื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 

    8)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ

ปฏิบัติการ  และ  

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  

และปฏิบัติงานดานวิชาการตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ  ตามที่ ก.จ., ก.ท. 

หรือ ก.อบต. กําหนด  มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไม

ต่ํากวานี้  ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานวิชาการ

ตรวจสอบภายใน  หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 

 

คุณสมบัตแิละเงื่อนไขประเภทวชิาการ  ระดบัชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทวชิาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  และ  

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  

และปฏิบัติงานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป    
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ

ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนด  

โดยจะตองปฏิบัติงานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป  
หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 

4) ตําแหนงนิติกร 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิตกิร  ระดับปฏิบัติการ  และ  
2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  

และปฏิบัติงานดานนิติการ  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ  ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 

กําหนด  มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี ้ ตามที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานนิติการหรืองานอื่นที่

เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 

 
     5) ตําแหนงนักวิชาการเงนิและบัญช ี

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ  

และ  

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  

และปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ  ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ 

ก.อบต. กําหนด  มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้  

ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี 

หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 



 

         พิจารณาคุณสมบัติและเง่ือนไขของบุคลากรในสังกัด ที่มีคุณสมบัติครบถวน

ซึ่งสามารถจัดทําแบบประเมินการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น

ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพเิศษ   โดยมีคุณสมบัติ  ดังนี ้
 

1. ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ดังนี้ 

    1) ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล   

  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏิบัติการ  และ  

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  

และปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล  หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของ  ตามที่ ก.จ.,  ก.ท.  หรือ 

ก.อบต. กําหนด  มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี ้ 

ตามที่ ก.จ.,  ก.ท.  หรือ ก.อบต. กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล

หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 

2) ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

1. มีคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิ เคราะหนโยบายและแผน       
ระดับปฏิบัติการ  และ  

2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  และ

ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ  
ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด  มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยาง

อื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้  ตามที่ ก.จ.,  ก.ท.  หรือ ก.อบต. กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงาน

ดานวิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่
กําหนดดวย 

 

 

 
การปรับปรุงตําแหนงประเภทวชิาการ  ระดบัชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การปรับปรุงตําแหนงประเภทวชิาการ  ระดบัชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          เมื่อผานการประเมินความรูความสามารถทั้ง 3 ดานแลว  

ใหผูขอประเมินนําเสนอ ผลงานดีเดนทางวิชาการในตําแหนงที่จะแตงตั้ง 
ที่แสดงใหเห็นถึงการใชความรูความสามารถ ทักษะในการ ปฏิบัติงานในระดับที่จะ
แตงตั้ง และเกิดประโยชนตอทางราชการ ประชาชน หรือความกาวหนาทางวิชาการ 
หรอืการพัฒนาการปฏิบัติงานยอนหลังไมเกิน 3 ป จํานวน 2 ผลงาน  

ใหองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานระดับ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๓ คน จากบัญชกีรรมการประเมินผลงานที่คณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) กําหนด  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิ
จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือผูแทนสวน
ราชการระดับสวนกลางหรือสวนภูมิภาคที่เกี่ยวของกับลักษณะงานของตําแหนงที่ขอ
ประเมิน ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับตําแหนงที่ขอประเมิน โดยมีผูชวยเลขานุการ 
ก.จ.จ. เปนเลขานุการ ทําหนาที่ประเมินผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการใชความรู
ความสามารถ ทักษะของผูขอประเมิน และคุณภาพความยุงยาก ของผลงาน รวมถึง
การนําผลงานไปใชใหเกิดประโยชนตอทางราชการ ประชาชน หรือความกาวหนา 
ทางวิชาการ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน ผูผานการประเมินตองไดรับคะแนนจาก
คณะกรรมการประเมนิผลงาน 2 ใน 3 ไมต่ํากวา รอยละ 70 ตามแบบที่กําหนด  

 ผูที่ไมผานการประเมินผลงาน ใหเสนอผลงานไดอีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ป 
นับแตวันที่ไดรับ แจงผลการประเมิน หากไมเสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงานอีก
ครั้งแลวไมผานการประเมินใหการคัดเลือก ครั้งนั้นเปนอันยกเลิก ทั้งนี้ หากองคการ
บริหารสวนจังหวัดมีความประสงคจะดําเนินการคัดเลือก ตองดําเนินการใหมทั้งการ
ปรับปรุงตําแหนงและการประเมินผลงาน  

การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นตามความในสวนนี้ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูออกคําสั่ง
เลื่อนและแตงตั้งผูผานการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) ทั้งนี้ วันที่มีผลในการเลื่อน ระดับตองไมกอน
วันที่ยื่นผลงานครบถวนถูกตอง โดยถือเอาวันประทับตราลงรับของสํานักงาน
เลขานุการ ก.จ.จ.  



 

วิธีการประเมินความรูความสามารถใหดําเนินการ โดยมีองคประกอบ 3 ดาน ดังนี ้ 

1. ดานความรูที่จําเปนประจําสายงาน ใหประเมินดวยการเขียนวิสัยทัศน    

ที่แสดงใหเห็นถึงขอเสนอการนําความรูที่จําเปนในระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งไปใชใน

การปฏิบัติงาน โดยให องคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน

วิสัยทัศน  ประกอบดวย  

(1) ผูแทนสวนราชการระดับสวนกลางหรอืสวนภูมภิาคที่เกี่ยวของ      กับ

ลักษณะงานของตําแหนงที่ขอประเมิน ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับตําแหนงที่ขอ

ประเมิน โดยคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) คัดเลือก เปน

ประธาน  

 (2) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและผูอํานวยการสํานัก/กอง ที่ผูนั้นสังกัด 

เปนกรรมการ  

 (3) ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล 

เปนเลขานุการ ท าหนาที่ในการประเมินวิสัยทัศนตามแบบที่กําหนด โดยผูผานการ

ประเมินตองไดรับ คะแนนจากคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน 2 ใน 3 ไมต่ํากวา

รอยละ 60  

2. ดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ใหประเมินจาก ผล

การประเมินของผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง ตามแบบที่กําหนด โดยจะตองมีผล

การประเมินไมนอยกวา รอยละ 80  

3. ดานสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ตองมีผล การ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปในระดับชํานาญการยอนหลังไมต่ํากวาระดับดี

อยางนอย 6 ครั้ง  

 
 

 
การปรับปรุงตําแหนงเปนระดับชํานาญการพิเศษ อาจทําไดในกรณีที่เปน   

ตําแหนงในสวนราชการที่มีผูอํานวยการเปนระดับกลางขึ้นไป โดยใหดําเนินการ ดังนี ้

 1. ผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีคุณสมบัติและระยะเวลาการดํารงตําแหนง   

ในสายงานครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น และผานการประเมิน

คุณลักษณะของบุคคล  

2. กรณีเปนตําแหนงวาง จะขอปรับปรุงตําแหนงเปนระดับชํานาญการพิเศษได 

ก็ตอเมื่อเลขที่ตําแหนงนั้นเดิมเปนตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษมากอนแลว และ

ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุงยากของงาน รวมถึงความรับผิดชอบไมเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิม  

3. การขอปรับปรุงตําแหนงใหดําเนินการประเมิน  วิเคราะหคางาน  ปริมาณงาน 

คุณภาพของงาน และความยุงยากของงานรวมถึงความรับผิดชอบ โดยใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดแตงตัง้ คณะกรรมการประเมนิปรับปรุงตําแหนง ประกอบดวย  

    (1) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  เปนประธาน  

    (2) ผูที่ เปนหรือเคยเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือ

ขาราชการ พลเรือนที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินในระดับไมต่ํากวาระดับ

ตําแหนงที่ขอประเมิน หรือผูทรงคุณวุฒิ เฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้นๆ 

ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถ  จํานวน 3 คน  เปนกรรมการ  

    (3) ผูอํานวยการสํานัก/กอง ตนสังกัดของผูขอประเมิน เปนกรรมการ  

    (4) ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล 

เปนเลขานุการ  

 

 

 



 

ทําหนาที่ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ 

ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุงยากของงาน ความรู และความสามารถที่ตองการ ใน

การปฏิบัติงานของ ตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากถึงขนาดที่จะตอง

ปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนด ตําแหนงที่คณะกรรมการกลางขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) กําหนด โดยมีองคประกอบการประเมิน 4 ดาน  

ดังนี ้ 

(1) หนาที่ความรับผิดชอบ  

(2) ความยุงยากของงาน  

(3) การกํากับตรวจสอบ  

(4) การตัดสินใจ  

โดยเปนไปตามแบบที่กําหนด หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควร 

ปรับปรุงตําแหนงใหมีระดับสูงขึ้น ก็ใหเสนอผลการพิจารณาตอนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดเพื่อเสนอขอปรับปรุงตําแหนงนั้นเปนระดับชํานาญการพิเศษตอคณะกรรมการ

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) พิจารณา มีรายละเอียด ประกอบดวย  

๑) รายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานที่เพิ่มขึ้น 

จนถึงขนาดตองทําใหมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นเปนระดับชํานาญการพิเศษ  

2) ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตามกรอบแผนอัตรากําลัง  

ในปปจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงนั้นแลว  

3) ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปรับปรุงตําแหนง และ 

ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) ไดพิจารณามีมติ เห็นชอบใหปรับปรุงตําแหนง

แลวใหองคการบริหารสวนจังหวัดประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ในตําแหนง

และเลขทีต่ําแหนงนัน้  

 

การคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อเลื่อนและแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นระดับชํานาญการพิเศษ ใหเปนไปตามขอ 6 และตองมี

คุณสมบัติดังน้ี  

1. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอัตราเงินเดือนตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการพเิศษ  

2. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับชํานาญการยอนหลังไมต่ํากวา

ระดับด ีอยางนอย 6 ครั้ง  

3. ในรอบการประเมินที่ผานมาจนถึงวันที่จะไดรับแตงตั้งตองไมถูกลงโทษ

ทางวินัย ที่สูงกวาภาคทัณฑ  

4. ผานการอบรมหลักสูตรตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร 

สวนจังหวัด (ก.จ.) กําหนด ในการนี้ หากตําแหนงใดที่คณะกรรมการกลางขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ยังไมไดกําหนดหลักสูตรการอบรม คณะกรรมการ

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) อาจให ความเห็นชอบแตงตั้งผูผาน

การคัดเลือกไปกอน แลวรายงานคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัด (ก.จ.) ทราบ แตผูนั้นตองเขารับการฝกอบรมในโอกาสแรกที่มีการเปดอบรมใน

หลักสูตรนั้น  

5. ผานการคัดเลือกดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ และการ

ประเมินผลงาน  

 

 

 


