
ประกาศก ําหนดหลักเกณฑการเล่ือนและแตงต้ังพนักงานสวนตํ าบล
  ใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน

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

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 17 (5) และมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 ประกอบกับขอ  38   แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตํ าบล   เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงต้ัง
การยาย   การโอน   การรับโอน  การเล่ือนระดับ  และการเล่ือนข้ันเงินเดือนสํ าหรับพนักงานสวนตํ าบล    
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล   ( ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที ่    11  / 2544    เมื่อวันท่ี  24
ธันวาคม 2544  ไดมีมติใหกํ าหนดหลกัเกณฑการเล่ือนและแตงต้ังพนักงานสวนตํ าบลใหดํ ารงตํ าแหนงใน
ระดับท่ีสูงข้ึน   ดังตอไปน้ี
ก. เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได

1. หลกัเกณฑ
                1.1 เลื่อนผูซึ่งไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

สํ าหรับตํ าแหนงในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4  และสอบแขงขันเพ่ือดํ ารงตํ าแหนงนั้นได ข้ึนแตงต้ังให
ดํ ารงตํ าแหนงนั้น

                1.2 การเลื่อนกรณีดังกลาว จะเล่ือนข้ึนแตงต้ังไดตอเม่ือถึงลํ าดับท่ีท่ีผูน้ันสอบแขงขันได
ตามลํ าดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได สํ าหรับเงินเดือนท่ีไดรับใหเปนไปตามคุณวุฒิท่ีประกาศรับสมัคร

2. วิธีการ  หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันใหถือปฏิบัติตามขอ  2  แหงประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล  เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกฯ

3. การแตงต้ัง ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลเปนผูสั่งเลื่อนและ
แตงตั้งตามล ําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันไดโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล
(ก.อบต.จังหวัด)
ข. เลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกได  

1. หลักเกณฑเลื่อนและแตงตั้งผูด ํารงตํ าแหนงในสายงานผูปฏิบัติใหดํ ารงตํ าแหนงในสาย
ผูบริหารตองเปนผูไดรับเงินเดือนไมต่ํ ากวาข้ันต่ํ าของอันดับเงินเดือนสํ าหรับตํ าแหนงที่จะแตงตั้ง

2. คุณสมบัติเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตํ าบล (ก.อบต.) กํ าหนดไวในมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนงในระดับท่ีจะแตงต้ัง
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3. วิธีการ  หลักสูตรและวิธกีารสอบคัดเลือก ใหถือปฏิบัติตามขอ  4  แหงประกาศคณะ

กรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล  เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือกฯ
4. การแตงต้ัง ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลเปนผูสั่งเลื่อนและ

แตงต้ังตามลํ าดับท่ีในบัญชีผูสอบคัดเลือกไดโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล
(ก.อบต.จังหวัด)
ค. เลื่อนและแตงตั้งจากผูไดรับการคัดเลือก

1. เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบ
   1.1 หลกัเกณฑ 
        1.1.1 เลื่อนและแตงต้ังในระดับควบขั้นตน  ไดแก เล่ือนและแตงต้ังผูท่ีไดรับเงินเดือน

ยังไมถึงข้ันต่ํ าและผูที่ไดรับเงินเดือนไมตํ ่ากวาข้ันต่ํ าของอันดับเงินเดือนสํ าหรับตํ าแหนงที่จะเลื่อนขึ้น -
แตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนโดยไมเปล่ียนสายงาน ดังตอไปน้ี

     (1) เลื่อนผูดํ ารงตํ าแหนงระดับ 1  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 ขึ้น
ดํ ารงตํ าแหนงระดับ 2 ของสายงานน้ัน

     (2) เลื่อนผูดํ ารงตํ าแหนงระดับ 2  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตนจากระดับ 2 ขึ้น
ดํ ารงตํ าแหนงระดับ 3 ของสายงานน้ัน

     (3) เลื่อนผูดํ ารงตํ าแหนงระดับ 3  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตนจากระดับ 3 ขึ้น
ดํ ารงตํ าแหนงระดับ 4 ของสายงานน้ัน

        1.1.2 เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบขั้นสูง  ไดแก เล่ือนและแตงต้ังผูท่ีไดรับเงินเดือน
ไมต่ํ ากวาขั้นต่ํ าของอันดับเงินเดือนสํ าหรับตํ าแหนงท่ีจะเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้น
โดยไมเปลี่ยนสายงาน ดังตอไปน้ี

(1) เลื่อนผูดํ ารงตํ าแหนงระดับ 2  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 ขึ้น
ดํ ารงตํ าแหนงระดับ 3 ของสายงานน้ัน

            (2) เลื่อนผูดํ ารงตํ าแหนงระดับ 3  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตนจากระดับ 2 ขึ้น
ดํ ารงตํ าแหนงระดับ 4 ของสายงานน้ัน

     (3) เลื่อนผูดํ ารงตํ าแหนงระดับ 4  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตนจากระดับ 3 ขึ้น
ดํ ารงตํ าแหนงระดับ 5  ของสายงานน้ัน

    1.2 คุณสมบัติ  เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล (ก.อบต.) กํ าหนดไวในมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนงในระดับท่ีจะ
แตงต้ัง

    1.3 วิธีการ  ใหดํ าเนินการโดยการคัดเลือกประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการ
และแบบประเมินทายหลักเกณฑน้ี
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    1.4 การแตงต้ัง  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลเปนผูสั่งเลื่อน

และแตงต้ังโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล (ก.อบต.จังหวัด) และใหมีผล
ไมกอนวันท่ีผูบังคับบัญชาช้ันตนบันทึกความเห็นวาควรเล่ือนระดับได

2. การเลื่อนผูท่ีดํ ารงตํ าแหนงระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 ข้ึนแตงต้ังใหดํ ารง
ตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้น สํ าหรับผูท่ีอยูในเกณฑตอไปน้ี

    2.1 หลกัเกณฑ
         2.1.1 ไดรับวุฒิท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยได

รับทุนรัฐบาล  ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนขององคการบริหารสวนต ําบลตามขอ 10(1) แหงประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือกฯ

         2.1.2 ไดรับวุฒิท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล (ก.อบต.จังหวัด) กํ าหนดให
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษตามขอ 10 (2) แหงประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตํ าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือกฯ
        2.2 วิธีการ  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกใหถือปฏิบัติตามขอ 3  แหงประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกฯ

    2.3 การแตงต้ัง  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลเปนผูสั่งเลื่อน
และแตงต้ังโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล (ก.อบต.จังหวัด)

3. เลื่อนและแตงตั้งในต ําแหนงส ําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (เลื่อนไหล)
   3.1 ตํ าแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2

                  3.1.1 หลักเกณฑการปรับปรุงการกํ าหนดตํ าแหนง
     (1) ตํ าแหนงในกลุมงานธุรการหรือบริการท่ัวไป และกลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจ

หลักของสวนราชการ ใหกํ าหนดตํ าแหนงไดถึงระดับ 5 หรือ 6 ดังน้ี
(1.1) ตํ าแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 กํ าหนดเปนตํ าแหนง

ระดับ 1 – 3  หรือ 4    สํ าหรับระดับ 5  ใหมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการกํ าหนดตํ าแหนง
(1.2) ตํ าแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 2 อาจปรับเปนตํ าแหนง

ระดับ 2 – 4  หรือ 5    สํ าหรับระดับ 6  ใหมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการกํ าหนดตํ าแหนง
     (2) ตํ าแหนงในกลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน และกลุมงานที่ใชทักษะและความ

ชํ านาญเฉพาะตัว ใหกํ าหนดตํ าแหนงไดถึงระดับ 5 หรือ 6 ดังน้ี
(2.1) ตํ าแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 กํ าหนดเปนตํ าแหนง

ระดับ 1 – 3  หรือ 4 หรือ 5
(2.2) ตํ าแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 2 กํ าหนดเปนตํ าแหนง

ระดับ 2 – 4  หรือ 5 หรือ 6
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ท้ังน้ี  การกํ าหนดตํ าแหนงตามขอ (1) และ (2) ระดับตํ าแหนงที่จะปรับ

ปรุงตองไมสูงกวาระดับของตํ าแหนงของหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาท่ีตํ าแหนงนั้นสังกัด
     (3) คณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นชอบกํ าหนด

ตํ าแหนงและระดับตํ าแหนงตามขอ (1) และ (2) ตามกรอบและแผนอัตรากํ าลังของพนักงานสวนตํ าบล    
ยกเวนการจะปรับตํ าแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 ใหเปนระดับ 5 และตํ าแหนงในสายงานที่
เร่ิมตนจากระดับ 2 ใหเปนระดับ 6 ตามขอ (1) ใหดํ าเนินการไดเม่ือผูดํ ารงตํ าแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมี
คุณสมบัติครบถวนท่ีจะแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงสูงขึ้นดังกลาว และลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณ
และคุณภาพของงานของตํ าแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส ําคัญถึงขนาดท่ีจะตองปรับระดับตํ าแหนง
ตามมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล ( ก.อบต. )  กํ าหนด

     (4) การปรับระดับตํ าแหนงใหสูงขึ้นใหดํ าเนินการไดครั้งละไมเกิน 1 ระดับ
การจะพิจารณาปรับระดับตํ าแหนงใดใหหนวยงานการเจาหนาท่ีศึกษาและวิเคราะหหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของตํ าแหนงเพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาโดยใชแบบประเมิน
ตํ าแหนงส ําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (สายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2) ซึ่งใชสํ าหรับการ
ปรับระดับตํ าแหนงของสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 ข้ึนเปนระดับ 5 และตํ าแหนงของสายงานท่ีเร่ิมตนจาก
ระดับ 2 ข้ึนเปนระดับ 6 เทาน้ัน

     (5) ในการดํ าเนินการเพ่ือศึกษาวิเคราะหดังกลาว ในช้ันแรกตองมีคํ าบรรยาย
ลักษณะงานของตํ าแหนง (Job Description) ท่ีกํ าหนดไวเดิมและท่ีกํ าหนดใหม และหากรายละเอียดของ
ขอมูลไมชัดเจน อาจตองศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม โดยการสัมภาษณตัวพนักงานสวนตํ าบลหรือผูบังคับบัญชา
โดยตรง    การสังเกตการทํ างานจริงในพื้นที ่การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีพนักงานสวน
ตํ าบลผูน้ันรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ

           3.1.2 หลักเกณฑการเล่ือนและแตงต้ัง
         (1) เลื่อนผูดํ ารงตํ าแหนงระดับ 3 ของสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1

ขึ้นดํ ารงตํ าแหนงระดับ 4 ของสายงานน้ัน
         (2) เลื่อนผูดํ ารงตํ าแหนงระดับ 4 ของสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1

ขึ้นดํ ารงตํ าแหนงระดับ 5 ของสายงานน้ัน
                  (3) เลื่อนผูดํ ารงตํ าแหนงระดับ 4 ของสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 2

ขึ้นดํ ารงตํ าแหนงระดับ 5 ของสายงานน้ัน
         (4) เลื่อนผูดํ ารงตํ าแหนงระดับ 5 ของสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 2

ขึ้นดํ ารงตํ าแหนงระดับ 6 ของสายงานน้ัน
           3.1.3 คุณสมบัติ  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวันย่ืนแบบประเมิน ดังน้ี
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                   (1) เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนง

ท่ี คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล (ก.อบต.)กํ าหนดไวในมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนงในระดับท่ีจะ
แตงต้ัง และ

                         (2) เปนผูดํ ารงตํ าแหนงและปฏิบัติหนาท่ีในตํ าแหนงสายงานที่จะเลื่อนขึ้น
แตงต้ังในระดับท่ีต่ํ ากวาระดับของตํ าแหนงท่ีจะเล่ือนข้ึนแตงต้ัง 1 ระดับ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป
โดยไมอาจนํ าระยะเวลาดํ ารงตํ าแหนงในสายงานอ่ืนมานับเก้ือกูลได เชน จะเล่ือนเปนนายชางโยธา 6 ตอง
เปนนายชางโยธา 5 มาแลวไมนอยกวา 2 ป เปนตน ในกรณีท่ีระยะเวลาติดตอกันไมครบ 2 ป แตนับรวม
หลายๆ  ชวงเวลาแลวครบ 2 ป คณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล (ก.อบต.จังหวัด) อนุโลมใหนับเวลาการ
ดํ ารงตํ าแหนงดังกลาวได และ

       (3) มีระยะเวลาขั้นตํ ่าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงาน
ท่ีแตงต้ังตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตํ าแหนงท่ีจะเล่ือนข้ึนแตงต้ัง ดังน้ี

คุณวุฒิ เล่ือนข้ึนดํ ารงตํ าแหนง
ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6

ตํ าแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6  หรือเทียบไดไมต่ํ ากวาน้ี
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1)
   หรือเทียบไดไมต่ํ ากวาน้ี
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)
  หรือเทียบไดไมต่ํ ากวาน้ี

9 ป
8 ป

6 ป

11 ป
10 ป

8 ป

13 ป
12 ป

10 ป

ตํ าแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 2
- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมต่ํ ากวาน้ี
- ปวส.หรืออนุปริญญา 3 ป หรือเทียบไดไมต่ํ ากวาน้ี

7 ป
6 ป

9 ป
8 ป

         (3.1) การนับระยะเวลาตามขอ (3) อาจนํ าระยะเวลาในการดํ ารง
ตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานอ่ืน ซ่ึงเปนงานท่ีมีลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวของและ
เก้ือกูลกันตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล (ก.อบต.) กํ าหนดมานับรวมเปนระยะเวลาข้ันต่ํ า
ดังกลาวได           

(3.2) การพิจารณาคุณวุฒิตามขอ (3) ตองเปนคุณวุฒิทางการศึกษา
ท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงท่ีจะแตงต้ังตามมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนงนั้นเทานั้น และให
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พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาท่ีระบุไวในบัตรประวัติพนักงานสวนตํ าบลเปนหลักในกรณีผูไดรับคุณวุฒิ
เพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเขารับราชการจะตองย่ืนขอบันทึกเพ่ิมลงในบัตรประวัติพนักงานสวนตํ าบล
กอนจึงจะนํ าคุณวุฒิน้ันมาใชในการพิจารณาได

                    (4) ไดรับเงินเดือนไมต่ํ ากวาอัตราเงินเดือนดังตอไปน้ี
               - เลื่อนระดับ 4  ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํ ากวา

ขั้น 6,700 บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมตํ ่ากวาข้ัน 6,360 บาท
               - เลื่อนระดับ 5  ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมตํ ่ากวา

ขั้น 8,190 บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมตํ ่ากวาข้ัน 7,780 บาท
               - เลื่อนระดับ 6  ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมตํ ่ากวา

ขั้น 10,080 บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลวมาไมต่ํ ากวาข้ัน 10,080 บาท
    3.2 ตํ าแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 3
         3.2.1 หลักเกณฑการปรับปรุงการกํ าหนดตํ าแหนง   ตํ าแหนงในสายงานที่เริ่มตน

จากระดับ 3 กํ าหนดเปนตํ าแหนงระดับ 6 (ว.)  สํ าหรับระดับ 7(ว.) ใหมีการประเมินเพือ่ปรับปรุงการ
กํ าหนดตํ าแหนง     ท้ังน้ี  การกํ าหนดระดับตํ าแหนงท่ีจะปรับปรุงตองไมสูงกวาระดับตํ าแหนงของหัวหนา
หนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาท่ีตํ าแหนงนั้นสังกัด โดยดํ าเนินการดังน้ี   

      (1) คณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นชอบกํ าหนด
ตํ าแหนงและระดับตํ าแหนงตามขอ 3.2.1 ตามกรอบและแผนอัตรากํ าลังของพนักงานสวนตํ าบล ยกเวน
การจะปรับตํ าแหนงใดใหเปนระดับ 7(ว.)  ใหดํ าเนินการไดเม่ือผูดํ ารงตํ าแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณ-
สมบัติครบถวนท่ีจะแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงสูงขึ้นดังกลาว และลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณและ
คุณภาพของงานของตํ าแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส ําคัญถึงขนาดท่ีจะตองปรับระดับตํ าแหนงตาม
มาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล (ก.อบต.)กํ าหนด

   (2) การปรับระดับตํ าแหนงใหสูงขึ้นใหดํ าเนินการไดครั้งละไมเกิน 1 ระดับ
การจะพิจารณาปรับระดับตํ าแหนงใด ใหหนวยงานการเจาหนาท่ีศึกษาและวิเคราะหหนาท่ีความรับผิด-
ชอบของตํ าแหนง เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนต ําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาโดยใชแบบ
ประเมินตํ าแหนงส ําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (สายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 3)

  (3) ในการดํ าเนินการเพ่ือศึกษาวิเคราะหดังกลาว ในช้ันแรกตองมีคํ าบรรยาย
ลักษณะงานของตํ าแหนง(Job Description) ท่ีกํ าหนดไวเดิมและท่ีกํ าหนดใหม และหากรายละเอียดของ
ขอมูลไมชัดเจน อาจตองศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม โดยการสัมภาษณตัวพนักงานสวนตํ าบลหรือผูบังคับบัญชา
โดยตรง  การสังเกตการทํ างานจริงในพื้นที ่การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีพนักงานสวน
ตํ าบลผูน้ันรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ
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         3.2.2 หลักเกณฑการเล่ือนและแตงต้ัง

       - เลื่อนผูดํ ารงตํ าแหนงระดับ 5  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนดํ ารง
ตํ าแหนงระดับ 6 (ว) ของสายงานน้ัน

       - เลื่อนผูดํ ารงตํ าแหนงระดับ 6 ของสายงานใดท่ีเร่ิมตนจากระดับ 3 ข้ึนดํ ารง
ตํ าแหนงระดับ 7 (ว) ของสายงานน้ัน 

         3.2.3 คุณสมบัติ  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวันย่ืนแบบประเมิน ดังน้ี
            (1) เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงตามท่ี

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนต ําบล (ก.อบต.) กํ าหนดไวในมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนงที่จะ
แตงต้ัง และ

(2) มีระยะเวลาขั้นตํ ่าในการดํ ารงตํ าแหนงหรือเคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานที่จะ
แตงต้ังตามคุณวุฒิและระดับตํ าแหนงที่จะแตงตั้ง  ดังน้ี

                           คุณวุฒิ เล่ือนข้ึนดํ ารงตํ าแหนง
    ระดับ 6 ระดับ 7

     - คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
     - คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
     - คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

          6 ป
4 ป
2 ป

7 ป
5 ป
3 ป

                   (2.1)  การนับระยะเวลาตามขอ (2) อาจนํ าระยะเวลาในการดํ ารงตํ าแหนง หรือ
เคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานอ่ืน ซ่ึงเปนงานท่ีมีลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวของและเก้ือกูลกัน
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล (ก.อบต.) กํ าหนดมานับรวมเปนระยะเวลาข้ันต่ํ าดังกลาวได
ตามบัญชีกํ าหนดกลุมตํ าแหนงพนักงานสวนตํ าบลท่ีมีลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวของและ
เก้ือกูลกัน

     (2.2) การพิจารณาคุณวุฒิตามขอ (2) ตองเปนคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงท่ีจะแตงต้ังตามมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนงนั้นเทานั้นและใหพิจารณา
จากวุฒิทางการศึกษาท่ีระบุไวในบัตรประวัติพนักงานสวนตํ าบลเปนหลัก    ในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติม
ภายหลังจากการบรรจุเขารับราชการจะตองย่ืนขอบันทึกเพ่ิมลงในบัตรประวัติพนักงานสวนตํ าบลกอนจึง
จะนํ าวุฒิน้ันมาใชในการพิจารณาได

        (3) ไดรับเงินเดือนไมต่ํ ากวาอัตราเงินเดือน ดังน้ี
                         (3.1) เลื่อนระดับ 6 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํ ากวาข้ัน

10,080 บาท  และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมตํ ่ากวาข้ัน 10,080 บาท
            (3.2) เลื่อนระดับ 7 ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํ ากวาข้ัน

12,400 บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลวมาไมต่ํ ากวาข้ัน 12,400 บาท
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    3.3  วิธีการ

                       (1) ตํ าแหนงท่ีตองมีการปรับปรุงการกํ าหนดตํ าแหนงใหเสนอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตํ าบล (ก.อบต.จังหวัด) เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกํ าหนดตํ าแหนงเม่ือผูดํ ารงตํ าแหนง
น้ันเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงสูงขึ้นดังกลาวและลักษณะหนาที่
และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตํ าแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส ําคัญถึง
ขนาดท่ีจะตองปรับระดับตํ าแหนง ตามมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล
(ก.อบต.) กํ าหนด

                       (2) ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล (ก.อบต.จังหวัด) แตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลงานเพ่ือคัดเลือกพนักงานสวนตํ าบลเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้นตาม
ประกาศกํ าหนดหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงานสวนตํ าบล เพ่ือแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงที่สูงขึ้น โดยให
คณะกรรมการมีอ ํานาจหนาท่ี

    (2.1) พิจารณากํ าหนดแนวทางในการดํ าเนินการประเมินผลงาน กํ าหนด
ประเภท จํ านวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณที่จะน ํามาใชประเมินในแตละตํ าแหนงให
สอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติงานของต ําแหนงท่ีจะไดรับการแตงต้ัง
     (2.2) พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลท่ีจะไดรับการคัดเลือก
แตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงที่สูงขึ้น

                (2.3) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการประเมินบุคคลตามท่ีคณะกรรมการ
พนักงานสวนตํ าบล (ก.อบต.จังหวัด) มอบหมาย

           (3) การปรับปรุงการกํ าหนดตํ าแหนง การประเมินบุคคลและผลงานใหเปนไปตาม
วิธีการและแบบประเมินแนบทายหลักเกณฑน้ี

   3.4 การแตงต้ัง  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลเปนผูสั่งเลื่อนและ
แตงต้ังโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล (ก.อบต.จังหวัด) และใหมีผลไมกอน
วันท่ีผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ

4. เลื่อนและแตงตั้งในต ําแหนงสายผูบริหารต้ังแตระดับ 7 ขึ้นไป  ใหเลื่อนไดเมื่อมี
ตํ าแหนงในระดับน้ันวาง โดยใหกระทํ าไดดังน้ี

   4.1 หลกัเกณฑ
        4.1.1 เลื่อนและแตงตั้งใหด ํารงตํ าแหนงระดับ 7

               (1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงที่จะแตงตั้งตามที่
กํ าหนดไวในมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนง

               (2) ตองไดรับเงินเดือนไมตํ ่ากวาข้ันต่ํ าของอันดับเงินเดือนในระดับ 7
               (3) ไดดํ ารงตํ าแหนงและปฏิบัติหนาท่ีในตํ าแหนงบริหารมาแลวไมนอยกวา 1 ป

   (4) ผานการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา
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        4.1.2 เลื่อนและแตงตั้งใหด ํารงตํ าแหนงระดับ 8
                           (1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงที่จะแตงตั้งตามที่
กํ าหนดไวในมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนง

               (2) ตองไดรับเงินเดือนไมตํ ่ากวาข้ันต่ํ าของอันดับเงินเดือนในระดับ 8
    4.2 วิธีการ หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกใหถือปฏิบัติตามขอ  5  แหงประกาศคณะ

กรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล  เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกฯ
การประเมินผลการปฏบัิติงานใหใชแบบประเมินฯ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของพนักงานสวนตํ าบล
          4.3 การแตงต้ัง   ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลเปนผูสั่งเลื่อน
และแตงต้ังโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และใหมี
ผลไมกอนวันท่ีผานการคัดเลือก
ง. การใหไดรับเงินเดือน

สํ าหรับพนักงานสวนตํ าบลท่ีไดรับแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้น  ใหเปนไปตาม
ประกาศกํ าหนดหลกัเกณฑการใหพนักงานสวนตํ าบลไดรับเงินเดือนที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตํ าบล ( ก.อบต. )  กํ าหนด

จ. การเล่ือนพนักงานสวนตํ าบล

การเล่ือนพนักงานสวนตํ าบลท่ีมีคํ าสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวากระทํ าผิดวินัย
อยางรายแรงหรือมีคํ าส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกฟองคดีอาญาข้ึนแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงที่สูงขึ้น  ใหเล่ือน
และแตงต้ังไดต้ังแตวันท่ีผูบังคับบัญชาอาจเล่ือนข้ันเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตํ าบลผูน้ันไดเปนตนไป

                                         ประกาศ   ณ   วันท่ี   21  สิงหาคม    พ.ศ. 2545

                           (ลงชื่อ)  รอยตํ ารวจเอก ปุระชัย  เปยมสมบูรณ
(ปุระชัย  เปยมสมบูรณ)

                                        รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล
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    บัญชีหมายเลข 1

บัญชีจ ําแนกกลุมงานต ําแหนงพนักงานสวนตํ าบล
ปรกาศกํ าหนดแนบทายหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนต ําบล

ใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน
          (มต ิคร้ังท่ี          /2544  เมื่อวันที ่                                  )

-------------------------------------------
ก. ตํ าแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2

1. กลุมงานธุรการหรือบริการทั่วไป 2. กลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน
ตํ าแหนงใน

สายงานเริ่มตนจากระดับ 1
          ตํ าแหนงใน
สายงานเร่ิมตนจากระดับ 2

ตํ าแหนงใน
สายงานเร่ิมตนจากระดับ 1

ตํ าแหนงใน
สายงานเร่ิมตนจากระดับ 2

1. เจาหนาท่ีธุรการ
2. เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล
3. เจาหนาท่ีการเงินและ
บัญชี

1. เจาพนักงานธุรการ
2. เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี

1. ชางโยธา
2. ชางเคร่ืองกล

1. นายชางโยธา
2. นายชางเคร่ืองกล

ข.  ตํ าแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 3

1. กลุมงานวิชาการทั่วไป 2. กลุมงานวิชาชีพ
สายงาน ตํ าแหนง สายงาน ตํ าแหนง

1. วิเคราะหนโยบายและแผน
2. บริหารทั่วไป
3. วิชาการเงินและบัญชี

เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
นักวิชาการเงินและบัญชี

1. นิติการ
2. วิศวกรรมโยธา

นิติกร
วิศวกรโยธา
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บัญชีหมายเลข 2
บัญชีก ําหนดกลุมตํ าแหนงพนักงานสวนตํ าบล

ที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน
แนบทายประกาศกํ าหนดหลักเกณฑการเล่ือนและแตงต้ังพนักงานสวนตํ าบล

ใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน
(มติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนต ําบล คร้ังท่ี 11 /2544  เมื่อวันที ่24 ธันวาคม 2544 )

-----------------------------------------

ก. ตํ าแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2

กลุมที ่1 กลุมที ่3
เจาหนาที่ธุรการ

เจาพนักงานธุรการ
เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล
เจาหนาที่พิมพดีด

ชางโยธา
นายชางโยธา

กลุมที ่2 กลุมที ่4
เจาหนาที่การเงินและบัญชี
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได

ชางเคร่ืองกล
นายชางเคร่ืองกล

ข. ตํ าแหนงในสายงานท่ีเร่ิมตนจากระดับ 3

กลุมที ่1 กลุมที ่3
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
นิติกร

กลุมที ่2 กลุมที ่4
นักวิชาการเงินและบัญชี วิศวกรโยธา
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