แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสาหรับตาแหน่งประเภททั่วไป และตาแหน่งประเภทวิชาการ
**********************************************************
ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตาแหน่งประเภททั่วไป และประเภท
วิชาการให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ที่จะเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กรณีมีผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการไม่ครบจานวนครั้งตามที่กาหนด ได้มีการกาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลแล้วว่า “ให้ใช้ผลการ
ประเมิน การปฏิบั ติร าชการตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่น เรื่อ ง
มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการและพนั ก งาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน ” มาใช้ประกอบการเลื่อนระดับได้
แต่หากเป็นการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 กรณี เ ป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ น หรื อ ข้ า ราชการประเภทอื่ น ที่ มี ร ะดั บ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกั นให้นาผลการประเมินการปฏิบัติงานจากส่วนราชการเดิมมานับรวม
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง จึงสามารถที่จะ
ขอประเมินเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้
1.2 กรณีเป็นข้าราชการอื่นที่ไม่มีระดับการประเมินเช่นเดียวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ให้
นาผลการประเมินการปฏิบัติงานเท่าที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ประกอบการพิจารณาได้
แต่ทั้งนี้จะต้องดารงตาแหน่งในสายงานที่จะเลื่อนและแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปี และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง จึงสามารถที่จะขอประเมินเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้
1.3 กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องจาก
การนับระยะเวลาทวีคูณ ให้ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานย้อนหลังไม่ต่ากว่าระดับดีตามจานวนครั้งที่ได้รับ
การประเมินตามระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานที่ขอรับการประเมินตามประกาศคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
2. กรณีที่ข้าราชการที่มีการโอน ย้ายตาแหน่ง หรือเปลี่ยนตาแหน่งให้สามารถนาผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานมานับรวมกันเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้
3. กรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบสวนทางวินัยไม่ว่าจะเป็นกรณีวินัยร้ายแรงหรือไม่
ร้ายแรงก็สามารถที่จะขอประเมินเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ แต่ในวันที่จะออกคาสั่ง
แต่งตั้งหากถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกว่าภาคทัณฑ์ข้าราชการผู้นั้นก็จะไม่มี สิทธิในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ และบุคคลดังกล่าวจะสามารถขอประเมินเพื่อเลื่ อนและแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่ง ได้
เมื่อได้รับการพิจารณาและออกคาสั่งเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนก่อน จึงสามารถที่จะขอประเมินเลื่อนระดับ
ได้อีกครั้ง ทั้งนี้ กรณีผู้ที่ถูกดาเนิน การทางวินัยที่สู งกว่าภาคทัณฑ์หากมีการประเมินผลงานเรียบร้อ ยแล้ ว
แต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเนื่ องจากถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกว่าภาคทัณฑ์ให้ส ามารถนาผลการประเมินเดิม
มาพิจารณาเพื่อให้ ก.จังหวัด เห็นชอบแต่งตั้งได้ แต่หากผลงานที่ นาเสนอนั้นเกินกว่า 3 ปีไปแล้ว ให้พิจารณา
เสนอผลงานใหม่อีกครั้ง หากอยู่ในขั้นตอนอื่นให้ดาเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนใหม่อีกครั้ง

-24. ส าหรั บ ผู้ ที่ ยั ง ไม่ ผ่ า นการอบรมตามหลั ก สู ต รที่ ค ณะกรรมการกลางข้ า ราชการและพนั ก งาน
ส่วนท้องถิ่นกาหนด ให้ ก.จังหวัด แต่งตั้งผู้นั้นไปก่อน โดยผู้นั้นต้องเข้ารับการอบรมในโอกาสแรกที่มีการเปิด
อบรมในหลักสูตรนั้น หรือมีงบประมาณเพียงพอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะส่งข้าราชการผู้นั้น
เข้ารับการอบรมได้ และต้องได้รับการอบรมตามประกาศดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถเลื่อนและแต่งตั้ งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในระดับถัดไปได้
5. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานส าหรับการเลื่ อนระดับของ
ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ให้ดาเนินการ ดังนี้
5.1 กรณีประธานที่ให้แต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากกรณีไม่มีปลัดหรือมีแ ต่ ไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ที่ทาหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนทาหน้าทีเ่ ป็นประธาน
5.2 กรณี ผู้ อ านวยการส านั ก /กอง ต้ น สั ง กั ด ของผู้ ป ระเมิ น ที่ เ ป็ น กรรมการ หากมี ห รื อ ไม่ มี
ผู้อานวยการสานัก/กองก็ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามข้อ 5.1 สาหรับตาแหน่งอื่น เช่น นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน เนื่ องจากเป็ น ส่ ว นราชการที่ อยู่ ภ ายใต้ บัง คับบัญชาที่ ขึ้นตรงกั บปลั ด องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ให้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ อ านวยการส านั ก /กองคลั ง หรื อ นั ก วิ ช าการตรวจสอบภายในไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้นๆ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถด้านนี้
ร่วมเป็นกรรมการ
6. สาหรับวันที่จะมีผลในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตาแหน่งประเภท
ทั่วไป ระดับชานาญงาน และตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ที่กาหนดวันเลื่อนและแต่งตั้งไม่ก่อน
วันที่ผ่านการประเมินผลงานจากคณะกรรมการ หากกรรมการไม่ได้ส่งผลการประเมินพร้อมกันให้นับวันที่
กรรมการผ่านการประเมินครบ 2 คน เป็นวันที่มีผลในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้
7. กรณีการเลื่อนและแต่งตั้งของตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ห้ามแต่งตั้งตนเองเป็ นกรรมการและ
เลขานุการในการประเมินเลื่อนและแต่งตั้งในตาแหน่งตนเอง เนื่องจากอาจจะขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ให้รวมถึงตาแหน่งอื่นที่อาจเข้าเหตุลักษณะดังกล่าวด้วย
8. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตาแหน่ง ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโ ส
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ให้ดาเนินการ ดังนี้
8.1 กรณีประธานที่ให้แต่งตั้ง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากกรณีไม่มีปลัดหรือมีแ ต่ ไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ที่ทาหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนทาหน้าเป็นประธาน
8.2 ต้องมีผู้อานวยการสานัก/กอง หรือผู้รักษาราชการแทนต้นสังกัดของผู้ประเมิน จึงจะสามารถ
ขอประเมินการปรับปรุงตาแหน่งได้ เพราะจะต้องพิจารณาการประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณ
และความยุ่งยากของงานรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่ขอปรับปรุงตาแหน่งให้รอบคอบ ครบถ้ว น
สมบูรณ์ เนื่องจากเป็นระดับตาแหน่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งของส่วนราชการนั้น
8.3 กรณีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ
พลเรือนที่ดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินในระดับไม่ต่ากว่าระดับตาแหน่งที่ขอประเมิน หากไม่มีหรือมีไม่
เพียงพอ ให้แต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้ได้
(1) ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ให้แต่งตั้งจากตาแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลในตาแหน่ง
ประเภทเดียวกันได้ หากไม่มีตาแหน่งประเภทเดียวกันให้แต่งตั้งในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลจากตาแหน่ง
ประเภทวิชาการที่ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับชานาญการ ตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.5/ว61 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558

-3(2) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ให้แต่งตั้งจากตาแหน่งในสายงาน
เดียวกัน โดยให้พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการพลเรือนเป็นอันดับแรก สาหรับบาง
ตาแหน่งและสายงานที่ไม่มีชื่อตาแหน่ งเดียวกัน เช่น นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาจแต่งตั้งจาก
ข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือส่วนราชการที่มีลักษณะงาน
เหมือนหรือคล้ายคลึงกับลักษณะงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึง่ ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในลักษณะ
คล้ายคลึงกันที่มีระดับตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่ขอประเมิน
9. สาหรับตาแหน่งอื่น เช่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน ในการที่จะขอประเมินการปรับปรุงตาแหน่ง
จะต้องมีผู้อานวยการสานัก/กองไม่ต่ากว่าอานวยการส่วนท้องถิ่น ระดับกลาง สาหรับการปรั บปรุงตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ และจะต้องมีผู้อานวยการสานัก/กองไม่ต่ากว่าอานวยการส่วนท้องถิ่น ระดับสูง ในการ
ขอปรับปรุงตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ เนื่องจากเป็นส่วนราชการที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การพิจารณาระดับตาแหน่งส่วนราชการให้พิจารณาจากระดับตาแหน่งของปลัด
องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น และการประเมิน ความรู้ที่จาเป็น ประจาสายงานด้ว ยการประเมิน โดยเขี ย น
วิสัยทัศน์ในส่วนของผู้อานวยการสานัก/กอง ให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในตาแหน่งและสายงานที่มีระดับไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญ
ในสายงานนั้นๆ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถด้านนี้ร่วมเป็นกรรมการ
10. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการพิเศษให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนแต่งตั้ง ซึ่งกรรมการประเมินผลงานให้
แต่งตั้งจากบัญชีที่ ก.จังหวัด หรือ ก.กลาง กาหนดแล้วแต่กรณี โดยรายชื่อกรรมการต้องปิดเป็นความลั บ
ดังนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้แต่งตั้งตาแหน่งของคณะกรรมการประเมินผลงานเท่านั้น
11. กรณีมีการปรับปรุงตาแหน่งเพื่อรองรับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เมื่อ
ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด เห็นชอบให้ปรับปรุงตาแหน่ง และมีการประกาศปรับปรุงแผนอัตรากาลัง
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ห้ ว งระยะเวลาที่ ผู้ นั้ น ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ออกค าสั่ ง ให้
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น “รักษาการในตาแหน่ง” ไปพลางก่อน
12. กรณีวันเลื่อนระดับตรงกับวันเลื่อนขั้นเงินเดือน (1 เมษายน, 1 ตุลาคม) ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อน แล้วจึงเลื่อนข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นแต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งได้แจ้งแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ
สานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว704 ลงวันที่ 30 เมษายน 2547
13. การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการพลเรือนผู้ที่เป็นหรือ
เคยเป็นในสายงานที่มีระดับตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับที่ขอประเมินเป็นอันดับแรก หากไม่มีผู้ดารงตาแหน่งใน
สายงานนั้นจริง ให้แต่งตั้งจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ดารงตาแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลตามหนังสือสานักงาน
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว61 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้

