
     

     
 

 
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง 

 เร่ือง  ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลือ่นและแต่งต้ังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง ในการประชุมครั้งท่ี 
1/2563 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม  2563 จึงประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จังหวัดอ่างทอง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด            
ให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563”  

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง เรื่อง 

ก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นนอกระดับควบ
ขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2557  

บรรดาประกาศหรือหนังสือส่ังการอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 หมวด 1 
 บททั่วไป 

 

ข้อ 4 ต าแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดประเภทวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้  

 4.1 กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จ านวน 2 สายงาน คือ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 
และสายงานวิทยาศาสตร์  

 4.2 กลุ่มงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี จ านวน 6 สายงาน คือ สายงานวิศวกรรมโยธา สาย
งานวิศวกรรมไฟฟ้า สายงานวิศวกรรมเครื่องกล สายงานวิศวกรรมสุขาภิบาล สายงานสถาปัตยกรรม และสายงานผัง
เมือง 

 4.3 กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ จ านวน 12 สายงาน คือสายงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สายงานเภสัชกรรม สายงานวิชาการสุขาภิบาล สายงานการพยาบาลวิชาชีพ              สาย
งานแพทย์ สายงานทันตแพทย์ สายงานวิชาการสาธารณสุข สายงานรังสีการแพทย์ สายงานกายภาพบ าบัด สายงาน
เทคนิคการแพทย์ สายงานแพทย์แผนไทย และสายงานโภชนาการ  

           
                /4.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ ..... 
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 4.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์การเกษตร จ านวน 3 สายงาน คือสายงานนายสัตวแพทย์ สายงาน
วิชาการเกษตร และสายงานวิชาการประมง 
  4.5 กลุ่มอื่นท่ี ก.จ. ก าหนด 

ข้อ 5 การเล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น  
ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ออกค าส่ังเล่ือนและแต่งต้ัง  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) 

                                      หมวด 2 
       การเลื่อนและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในระดับช านาญการ 
                          

ข้อ 6 การเล่ือนและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากระดับ
ปฏิบัติการเป็นระดับช านาญการ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
อ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป และประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 27 กันยายน 
2561 

ข้อ 7 ก าหนดเงื่อนไขการได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาชีพของผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการ ดังนี้  

 7.1 ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของระดับท่ีจะแต่งต้ังและมีความเหมาะสม  
โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีผลงาน
ท่ีประจักษ์ในความสามารถ รวมถึงประโยชน์ท่ีทางราชการและประชาชนได้รับ 

  การพิจารณาคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้นเท่านั้นและให้พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาท่ีระบุไว้ใน
บัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก ในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการ
จะต้องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติข้าราชการท้องถิ่นก่อนจึงจะน าคุณวุฒินั้นมาใช้ในการพิจารณาได้ 

 7.2 ต้องด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ประกาศก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ และประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขว่า
ต าแหน่งใดท่ีก าหนดให้ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องไม่หมดอายุ          กรณี
ต าแหน่งสายงานวิศวกรรม สายงานสถาปัตยกรรมต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ต่ ากว่าประเภทสามัญฯ 
  7.3 ต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการหรือเทียบเท่าและปฏิบัติหน้าท่ี
ในต าแหน่งสายงานท่ีขอรับเงินประจ าต าแหน่งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยไม่อาจน าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใน
สายงานอื่นมานับเกื้อกูลได้   

              /7.4 ในรอบ... 
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 7.4 ในรอบการประเมินท่ีผ่านมาจนถึงวันท่ีมีค าส่ังให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งต้องไม่ถูกลงโทษ
ทางวินัยท่ีสูงกว่าภาคทัณฑ์ 

 7.5 ผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่งตามแบบประเมิน      
ท่ีก าหนด โดยจะต้องได้คะแนนไม่ต ากว่าร้อยละ 60    

ข้อ 8 การประเมินเพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาชีพของผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการให้ด าเนินการ ดังนี้  

 8.1 การเขียนวิสัยทัศน์ท่ีแสดงให้เห็นถึงข้อเสนอการน าความรู้ท่ีจ าเป็นในระดับต าแหน่ง    
ท่ีจะแต่งต้ังไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ง ต้ังคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ 
ประกอบด้วย 

 8.1.1 ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานของ
ต าแหน่งท่ีขอประเมิน ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งท่ีขอประเมิน ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คัดเลือก เป็นประธาน 

 8.1.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ 
 8.1.3 ผู้อ านวยการส านัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ขอประเมิน เป็นกรรมการ 
 8.1.4  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ 
            ท าหน้าท่ีในการประเมินวิสัยทัศน์ตามแบบท่ีก าหนด โดยผู้ผ่านการประเมิน 

ต้องได้รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 8.2 เมื่อผ่านการประเมินวิสัยทัศน์แล้ว ให้ผู้ขอประเมินน าเสนอผลงานทางวิชาการท่ีมีลักษณะ

งานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นท่ีมีค่างานเทียบได้กับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา     ซึ่งต้องใช้
ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ หรือวิธีการใหม่ โดยผลงานนั้นจะต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
จ านวน 2 ผลงาน ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง ซึ่งเป็นสายงานเดียวกันกับ
ต าแหน่งท่ีขอรับการประเมิน (ไม่นับต ำแหน่งท่ีเกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน) โดยต้องเป็นผลงาน                   ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงการใช้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานท่ีโดดเด่น และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการหรือประชาชน หรือต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงาน จ านวน 3 คน     
จากบัญชีกรรมการประเมินผลงานท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ก าหนดประกอบด้วย 

  8.2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
 8.2.2 ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคหรือองค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานของต าแหน่งท่ีขอประเมิน ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งท่ี      
ขอประเมิน 

 8.2.3 เลขานุการ ก.จ.จ. เป็นเลขานุการ 
ข้อ 9 เกณฑ์การผ่านผลงาน ผู้ผ่านการประเมินผลงานต้องได้รับคะแนนจากกรรมการ 2 ใน 3  

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 

         /ข้อ 10 ผู้ท่ีไม่ผ่าน... 
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ข้อ 10 ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมินผลงานให้เสนอผลงานได้อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
ผลการประเมิน หากไม่เสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงานอีกครั้งแล้วไม่ผ่านการประเมินให้การประเมินครั้งนั้น
เป็นอันยกเลิก ท้ังนี้ หากผู้ขอรับการประเมินมีผลงานใหม่ซึ่งมิใช่ผลงานเดิมท่ีเคยเสนอแล้ว และมีความประสงค์
ขอรับการประเมินใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินผลงานใหม่ 

ข้อ 11 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกค าส่ังให้ผู้นั้นได้รับเงินประจ าต าแหน่งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ท้ังนี้ วันท่ีมีผลในการได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งต้องไม่ก่อนวันท่ียื่นผลงานครบถ้วนถูกต้อง โดยถือเอาวันประทับตราลงรับของส านักงานเลขานุการ ก.จ.จ. 
ส าหรับแบบประเมินให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก าหนด 
   
  

                                  หมวด 3 
                   การเลื่อนและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในระดับช านาญการพิเศษ 

                     

ข้อ 12 การเล่ือนและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากระดับ
ช านาญการเป็นระดับช านาญการพิเศษ ก าหนดเงื่อนไข ดังนี้  

 12.1 ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)  ก าหนดไ ว้ ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของระดับท่ีจะแต่ง ต้ังและ 
มีความเหมาะสม โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ        
ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีผลงานท่ีประจักษ์ในความสามารถ รวมถึงประโยชน์ท่ีทางราชการและประชาชนได้รับ 

  การพิ จา รณาคุณวุฒิ ต ามวรรคหนึ่ ง  ต้อง เป็น คุณวุฒิ การ ศึกษา ท่ีตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้นเท่านั้นและให้พิจารณาจากคุณวุฒิ
การศึกษาท่ีระบุไว้ในบัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุ
เข้ารับราชการจะต้องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นก่อน จึงจะน าคุณวุฒินั้นมาใช้ในการ
พิจารณาได้ 

 12.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งต้องไม่หมดอายุ 

 12.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษ 

 12.4 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับช านาญการย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดี 
อย่างน้อย 6 ครั้ง 

 12.5 ในรอบการประเมินท่ีผ่านมาจนถึงวันท่ีจะได้รับแต่งต้ังต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยท่ี 
สูงกว่าภาคทัณฑ์ 

          /12.6 ผ่านหลักสูตร... 
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 12.6 ผ่านหลักสูตรอบรมตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ก.จ.) ก าหนด ในการนี้ หากต าแหน่งใดท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ยังไม่ได้
ก าหนดหลักสูตรการอบรม คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) อาจให้ความเห็นชอบ
แต่งต้ังผู้ผ่านการคัดเลือกไปก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ทราบ 
แต่ผู้นั้นต้องเข้ารับการฝึกอบรมในโอกาสแรกที่มีการเปิดอบรมในหลักสูตรนั้น 

 12.7 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ และการประเมินผลงาน
ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก าหนด 

ข้อ 13 การปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับช านาญการพิเศษ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 13.1 ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงาน มีคุณสมบัติ และระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง    

ในสายงานครบถ้วนท่ีจะแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
   13.2 กรณีเป็นต าแหน่งว่าง จะขอปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับช านาญการพิเศษได้        

ก็ต่อเมื่อเลขท่ีต าแหน่งนั้นเดิมเป็นต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษมาก่อนแล้ว และปริมาณงาน คุณภาพของงาน 
ความยุ่งยากของงาน รวมถึงความรับผิดชอบไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

 13.3  การขอปรับปรุงต าแหน่งให้ด าเนินการประเมิน วิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงานคุณภาพ
ของงาน และความยุ่งยากของงาน รวมถึงความรับผิดชอบ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินการปรับปรุงต าแหน่ง ประกอบด้วย           

 13.3.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน 
 13.3.2 ผู้ท่ีเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการพลเรือนท่ี

ด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะประเมินในระดับไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งท่ีขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านท่ีมี
ความช านาญในสายงานนั้นๆ จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ 

 13.3.3 ผู้อ านวยการส านัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ขอประเมิน เป็นกรรมการ  
 13.3.4 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล  

เป็นเลขานุการ 
   ท าหน้าท่ีประเมินคุณลักษณะของบุคคล และลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุ่งยากของงาน ความรู้ และความสามารถท่ีต้องการในการปฏิบัติงาน        ของ
ต าแหน่งนั้นเปล่ียนไปจากเดิมในสาระส าคัญมากถึงขนาดท่ีจะต้องปรับระดับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก าหนด โดยมีองค์ประกอบ          การประเมิน 
4 ด้าน ดังนี้ 

   (1) หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
   (2) ความยุ่งยากของงาน 
   (3) การก ากับตรวจสอบ 
   (4) การตัดสินใจ 
   โดยเป็นไปตามแบบท่ีก าหนด หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผ่าน 

การประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ก็ให้คณะกรรมการเสนอผลการพิจารณาต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
เพื่อเสนอขอปรับปรุงต าแหน่งนั้นเป็นระดับช านาญการพิเศษต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ก.จ.จ.) พิจารณา มีรายละเอียด ประกอบด้วย 
 

/1) รายละเอียด ... 
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   1) รายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานท่ีเพิ่มขึ้นจนถึงขนาด
ต้องท าให้มีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนั้นเป็นระดับช านาญการพิเศษ 

   2) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามกรอบแผนอัตราก าลังในปีปัจจุบัน
และภายหลังจากมีการปรับปรุงการก าหนดระดับต าแหน่งนั้นแล้ว 

   3) ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปรับปรุงต าแหน่ง และความเห็นของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   ท้ังนี้ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ได้พิจารณา
มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงต าแหน่งแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
ในต าแหน่งและเลขท่ีต าแหน่งนั้น                  

ข้อ 14 วิธีการประเมินความรู้ความสามารถให้ด าเนินการ โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้ 
   14.1 ด้านความรู้ ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ให้ประเมินด้วยการเขียนวิสัยทัศน์ท่ีแสดง    

ให้เห็นถึงข้อเสนอการน าความรู้ท่ีจ าเป็นในระดับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 

     14.1.1 ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ของต าแหน่งท่ีขอประเมิน ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งท่ีขอประเมิน ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คัดเลือก เป็นประธาน 

 14.1.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ 
  14.1.3 ผู้อ านวยการส านัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ขอประเมิน เป็นกรรมการ  

 14.1.4 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล  
เป็นเลขานุการ   

                ท าหน้าท่ีในการประเมินวิสัยทัศน์ตามแบบท่ีก าหนด โดยผู้ผ่านการประเมิน    
ต้องได้รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 14.2 ด้านทักษะ ท่ีจ า เป็นส าหรับการปฏิบั ติ งานในต าแหน่ ง  ให้ประเมินจาก 
ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/กอง ตามแบบท่ีก าหนด โดยจะต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 80 

 14.3 ด้านสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ต้องมีผลการประเมิน     
ผลการปฏิบัติราชการประจ าปีในระดับช านาญการย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดีอย่างน้อย 6 ครั้ง  

ข้อ 15 เมื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถท้ัง 3 ด้านแล้ว ให้ผู้ขอประเมินน าเสนอผลงานทาง
วิชาการท่ีมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นท่ีมีค่างานเทียบได้กับลักษณะงานวิจัยและ
พัฒนา ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ หรือวิธีการใหม่ โดยผลงานนั้นจะต้องเป็นผลงาน
ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จ านวน 2 ผลงาน ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง ซึ่งเป็นสาย
งานเดียวกันกับต าแหน่งท่ีขอรับการประเมิน (ไม่นับต ำแหน่งท่ีเกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน) โดยต้องเป็นผลงานท่ีแสดงให้เห็น
ถึงการใช้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานท่ีโดดเด่น และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการหรือประชาชน หรือ 
ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานระดับช านาญการพิเศษ 
จ านวน 3 คน จากบัญชีกรรมการประเมินผลงานท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) 
ก าหนด ประกอบด้วย 

/15.1  ผู้ทรงคุณวุฒิ ... 
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 15.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
 15.2 ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี

เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของต าแหน่งท่ีขอประเมิน ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งท่ีขอประเมิน 
 15.3 เลขานุการ อ.ก.จ. โครงสร้างและอัตราก าลัง เป็นเลขานุการ 

ข้อ 16 เกณฑ์การผ่านผลงาน ผู้ผ่านการประเมินผลงานต้องได้รับคะแนนจากกรรมการ 2 ใน 3  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  

ข้อ 17 ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมินผลงาน ให้เสนอผลงานได้อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
ผลการประเมิน หากไม่เสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงานอีกครั้งแล้วไม่ผ่านการประเมินให้การคัดเลือกครั้งนั้น
เป็นอันยกเลิก ท้ังนี้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือก ต้องด าเนินการใหม่  
ท้ังการปรับปรุงต าแหน่งและการประเมินผลงาน 

ข้อ 18 การเล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น
ตามความในหมวดนี้  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น ผู้ออกค าส่ังแต่ง ต้ัง ผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่ง        
ในระดับท่ีสูงขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ท้ังนี้ วันท่ี     
มีผลในการเล่ือนระดับต้องไม่ก่อนวันท่ียื่นผลงานครบถ้วนถูกต้อง โดยถือเอาวันประทับตราลงรับของส านักงาน
เลขานุการ ก.จ.จ. 

 
   หมวด 4 
     การเลื่อนและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในระดับเชี่ยวชาญ 
                        

ข้อ 19 การเล่ือนและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
จากระดับช านาญการพิเศษเป็นระดับเช่ียวชาญ ก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 

 19.1 ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ .)  ก าหนดไว้ ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของระดับท่ีจะแต่ง ต้ังและ       
มีความเหมาะสม โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ       
ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีผลงานท่ีประจักษ์ในความสามารถ รวมถึงประโยชน์ท่ีทางราชการและประชาชนได้รับ 

   การพิจารณาคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ ง  ต้อง เป็น คุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้นเท่านั้นและให้พิจารณาจากคุณวุฒิ
การศึกษาท่ีระบุไว้ในบัตรประวัติข้าราชการสวนท้องถิ่นเป็นหลักในกรณีผู้ไ ด้รับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลั ง             
จากการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นก่อน จึงจะน าคุณวุฒินั้น
มาใช้ในการพิจารณาได้ 

 19.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งต้องไม่หมดอายุ 

 19.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เช่ียวชาญ 

 19.4 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับช านาญการพิเศษย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดี
อย่างน้อย 4 ครั้ง  

/19.5 ในรอบ ... 
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 19.5 ในรอบการประเมินท่ีผ่านมาจนถึงวันท่ีจะได้รับแต่งต้ังต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัย      

ท่ีสูงกว่าภาคทัณฑ์ 
 19.6 ผ่านหลักสูตรอบรมตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการอง ค์การบริหาร          

ส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก าหนด ในการนี้ หากต าแหน่งใดท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ก.จ.) ยังไม่ได้ก าหนดหลักสูตรการอบรม คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) อาจให้ความ
เห็นชอบแต่งต้ัง ผู้ผ่านการคัดเลือกไปก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) ทราบ แต่ผู้นั้นต้องเข้ารับการฝึกอบรมในโอกาสแรกที่มีการเปิดอบรมในหลักสูตรนั้น 

 19.7 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ และการประเมิน  
ผลงานตามวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก าหนด  

ข้อ 20 การปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับเช่ียวชาญ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 20.1 ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงาน มีคุณสมบัติ และระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง     

ในสายงานครบถ้วนท่ีจะแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 20.2 กรณีเป็นต าแหน่งว่าง จะขอปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับเช่ียวชาญได้ก็ต่อ เมื่อเลขท่ี

ต าแหน่งนั้นเดิมเป็นต าแหน่งระดับเช่ียวชาญมาก่อนแล้ว และปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุ่งยาก ของงาน 
รวมถึงความรับผิดชอบไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

 20.3 การขอปรับปรุงต าแหน่งให้ด าเนินการประเมิน วิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน คุณภาพ
ของงาน และความยุ่งยากของงาน รวมถึงความรับผิดชอบ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินปรับปรุงต าแหน่ง ประกอบด้วย 

  20.3.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน 
  20.3.2 ผู้ท่ีเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการพล

เรือนท่ีด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะประเมินในระดับไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งท่ีขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะ
ด้านท่ีมีความช านาญในสายงานนั้นๆ จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ 

  20.3.3 ผู้อ านวยการส านัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ขอประเมิน เป็นกรรมการ 
   20.3.4 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็น

เลขานุการ 
   ท าหน้าท่ีประเมินคุณลักษณะของบุคคล และลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ปริมาณงาน คุณภาพของงาน และความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถท่ีต้องการในการปฏิบัติงานของ
ต าแหน่งนั้นเปล่ียนไปจากเดิมในสาระส าคัญมากถึงขนาดท่ีจะต้องปรับระดับต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก าหนด โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 4 ด้าน 
ดังนี้ 

   (1) หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
   (2) ความยุ่งยากของงาน 
   (3) การก ากับตรวจสอบ 
   (4) การตัดสินใจ 
 

 
 

/โดยเป็นไปตาม ... 
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   โดยเป็นไปตามแบบท่ีก าหนด หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า            
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ก็ให้คณะกรรมการเสนอผลการพิจารณาต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเสนอขอปรับปรุงต าแหน่งนั้นเป็นระดับเช่ียวชาญต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ก.จ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นพร้อมเหตุผล แล้วให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) 
รายงานผลต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ            
มีรายละเอียด ประกอบด้วย 

   (1) มีรายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานท่ีเพิ่มขึ้น 
จนถึงขนาดต้องท าให้มีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนั้นเป็นระดับเช่ียวชาญ 

   (2) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามกรอบแผนอัตราก าลัง            
ในปีปัจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุงการก าหนดระดับต าแหน่งนั้นแล้ว 

   (3) ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปรับปรุงต าแหน่ง และ
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   ท้ังนี้ เมื่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ก.จ.) ได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงต าแหน่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศปรับปรุง          
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ในต าแหน่งและเลขท่ีต าแหน่งนั้น 

ข้อ 21 วิธีการประเมินความรู้ความสามารถให้ด าเนินการ โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้ 
  21.1 ด้านความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ให้ประเมินด้วยการทดสอบเพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับ

ข้อเสนอการพัฒนางาน หรือปรับปรุงงาน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการสัมภาษณ์ท่ีได้รับการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ประกอบด้วย 

  21.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ. ท่ี ก.จ. คัดเลือก เป็นประธาน 
  21.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชา    

ท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานของต าแหน่งท่ีขอ
ประเมิน ซึ่งด ารงต าแหน่งอย่างน้อยเท่ากับระดับต าแหน่งท่ีขอประเมิน จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 

  21.1.3 ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน ก.จ. ท่ี ก.จ. คัดเลือก จ านวน 1 คน 
เป็นกรรมการ  

  21.1.4 ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน ก.จ. ท่ี ก.จ. คัดเลือก จ านวน 1 คน 
เป็นกรรมการ  

  21.1.5 เลขานุการ ก.จ. หรือผู้ช่วยเลขานุการ ก.จ. ท่ีเลขานุการ ก.จ. มอบหมาย 
เป็นเลขานุการ 

  ผู้ผ่านการประเมินต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนจากคณะกรรมการสัมภาษณ์  
3 ใน 5 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ตามแบบท่ีก าหนด 

 21.2 ด้านทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ให้ประเมินจากผลการประเมิน
ของผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/กอง โดยจะต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ส าหรับแบบประเมินให้
เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 

 21.3 ด้านสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ต้องมีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีในระดับช านาญการพิเศษย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดีอย่างน้อย 4 ครั้ง 

/ข้อ 22 เมื่อผ่าน... 
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ข้อ 22 เมื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถท้ัง 3 ด้านแล้ว ให้ผู้ขอประเมินน าเสนอผลงานทาง
วิชาการท่ีมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอื่นท่ีมีค่างานเทียบได้กับลักษณะงานวิจัยและ
พัฒนา ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ หรือวิธีการใหม่ โดยผลงานนั้นจะต้องเป็นผลงาน
ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จ านวน 2 ผลงาน ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง     ซึ่งเป็น
สายงานเดียวกันกับต าแหน่งท่ีขอรับการประเมิน (ไม่นับต ำแหน่งท่ีเกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน) โดยต้องเป็นผลงานท่ีแสดงให้
เห็นถึงการใช้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานท่ีโดดเด่น และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการหรือประชาชน หรือต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานระดับเช่ียวชาญจ านวน 3 
คน จากบัญชีกรรมการประเมินผลงานท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก าหนด 
ประกอบด้วย 

 22.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
 22.2 ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี

เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของต าแหน่งท่ีขอประเมิน ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งท่ีขอประเมิน 
 22.3 เลขานุการ ก.จ. หรือผู้ช่วยเลขานุการ ก.จ. ท่ีเลขานุการ ก.จ.มอบหมายเป็นเลขานุการ 

ข้อ 23 เกณฑ์การผ่านผลงาน ผู้ผ่านการประเมินผลงานต้องได้รับคะแนนจากกรรมการ 2 ใน 3  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

ข้อ 24 ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมินผลงาน ให้เสนอผลงานได้อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
ผลการประเมิน หากไมเสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงานอีกครั้งแล้วไม่ผ่านการประเมินให้การคัดเลือกครั้งนั้น
เป็นอันยกเลิก ท้ังนี้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกต้องด าเนินการใหม่ ท้ังการ
ปรับปรุงต าแหน่งและการประเมินผลงาน 

ข้อ 25 เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานระดับเช่ียวชาญพิจารณาให้ผ่านการประเมินผลงานของ  
ผู้นั้นแล้ว ให้น าเสนอผลการประเมินของผู้นั้นให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 26 การเล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น
ตามความในหมวดนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ออกค าส่ังเล่ือนและแต่งต้ังผู้ผ่าน การคัดเลือก 
 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ท้ังนี้ วันท่ีมีผลในการเล่ือน
ระดับต้องไม่ก่อนวันท่ียื่นผลงานครบถ้วนถูกต้อง โดยถือเอาวันประทับตราลงรับของส านักงานเลขานุการ ก.จ. 
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                                   หมวด 5 

                                                         อื่นๆ 
                          

ข้อ 27 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและเลขานุการ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการนั้น 

ข้อ 28 การได้รับเงินประจ าต าแหน่งให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ัวไปและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 
ข้อ 29 แบบท่ีก าหนดในหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 ให้เป็นไปตามมติท่ีเห็นชอบในการประชุม

ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) 
 

                                บทเฉพาะกาล 
                         

ข้อ 30 การใดท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ หรือด าเนินการตามมาตรฐานท่ัวไปหรือหลักเกณฑ์เดิม  
ไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามบทบังคับในมาตรฐานท่ัวไปหรือหลักเกณฑ์เดิมจนแล้วเสร็จ 

ข้อ 31 กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีประจ าในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดีท่ีน ามาใช้ประกอบการเล่ือนและแต่งต้ัง  
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นไม่ครบตามจ านวนครั้งท่ีก าหนดตามประกาศ เนื่องจากการนับระยะเวลาทวีคูณ 
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประโยชน์ในการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นให้ใช้ผลการประเมิน  
ตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ในสายงานท่ีขอรับการประเมินตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพื่อประโยชน์ในการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ลงวันท่ี 29 กันยายน 2551                                                                         

 
 

 




