
การเสนอขอปรับปรุงต าแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

(แบบแสดงรายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานที่เพิ่มขึ้น) 
 

อบจ./เทศบาล/อบต.......................................................................จังหวัด........................................................ 
ขอปรับปรุงต าแหน่ง............................................................................................................................... 
จาก..........................................................................เป็น....................................................................... 

1. รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดต้องท าให้มีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

2. ภารกิจที่รับผิดชอบของต าแหน่งท่ีขอปรับปรุง 
 
 

ภารกิจเดิมท่ีรับผิดชอบ ภารกิจใหม่ท่ีรับผิดชอบ 
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3. ปริมาณงานที่รับผิดชอบของต าแหน่งท่ีขอปรับปรุง 
 
 

ปริมาณงานเดิมที่รับผิดชอบ ปริมาณงานใหม่ที่รับผิดชอบ 
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๔. คุณภาพของงานที่รับผิดชอบของต าแหน่งท่ีขอปรับปรุง 
 
 

คุณภาพงานเดิมที่รับผิดชอบ คุณภาพงานใหม่ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      ลงชื่อ...........................................................................ผู้ประเมิน 

     (....................................................................) 

     ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง ส่วนรำชกำรที่ขอปรับปรุงต ำแหน่ง 

     ......................./........................../............... 

 
 

ส ำหรับแบบกำรปรับปรุงต ำแหน่งนี้ ให้เสนอทั้งในขั้นตอนของคณะกรรมกำรประเมินกำรปรับปรุงต ำแหน่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องน ำเสนอต่อ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยำ กรณีประเภท
วิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส หำกประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ ให้เสนอต่อ 
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. แล้วแต่กรณี 
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หลกัเกณฑ์การประเมินการปรับปรุงต าแหน่ง 
 
 ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ และระดับเชี่ยวชำญ ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
อำวุโส ให้ใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำนเพ่ือวัดคุณภำพของงำนของต ำแหน่งตำมลักษณะงำน หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ คุณภำพและควำมยุ่งยำกของงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่ต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน    
โดยก ำหนดองค์ประกอบกำรประเมินค่ำงำน ๔ ด้ำน คือ 
 ๑. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 ๒. ควำมยุ่งยำกของงำน 
 ๓. กำรก ำกับตรวจสอบ  
 ๔. กำรตัดสินใจ 
 ทั้งนี้ ได้จ ำแนกหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำนตำมประเภทต ำแหน่ง ดังนี้ 
 ๑. ต ำแหนงประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ และระดับเชี่ยวชำญ รำยละเอียดตำมแบบ ชพ./ชช. 
 ๒. ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอำวุโส รำยละเอียดตำมแบบ อส. 
 เกณฑ์การตัดสิน 
 ๑. ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  ได้คะแนน ๘๐ คะแนนขึ้นไป 
 ๒. ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ  ได้คะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป 
 ๓. ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส   ได้คะแนน ๘๐ คะแนนขึ้นไป 
 กำรพิจำรณำ คณะกรรมกำรประเมินกำรปรับปรุงต ำแหน่งอำจจะใช้ประกอบกำรสัมภำษณ์ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ประกอบกำรพิจำรณำกำรให้คะแนนได้ หรือจะอ้ำงอิงจำกบุคคลประกอบก็ได้ 
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แบบ ชพ./ชช. 

แบบประเมินปรับปรุงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ........................... 
 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   (  ) ปฏิบัติงำนระดับต้น โดยต้องใช้ควำมคิด
ริเริ่ม ประกอบกับวิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติที่มี
อยู่ (๑๐-๑๕ คะแนน) 
   (  ) ปฏิบัติ งำนที่ค่อนข้ำงยำก หรืองำนที่ มี
ขอบเขตเนื้อหำค่อนข้ำงหลำกหลำยโดยต้องใช้
ควำมคิดริเริ่มในงำนที่มีแนวทำงปฏิบัติน้อยมำก 
(๑๖-๒๐ คะแนน) 
   (  ) ปฏิบัติงำนที่ยำก หรืองำนที่มีขอบเขตเนื้อหำ
หลำกหลำยโดยต้องใช้ควำมคิดริ เริ่ม ในกำร
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบัติงำนให้ เหมำะสมกับ
สภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
   (  ) ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก หรืองำนที่มีขอบเขต
เนื้อหำหลำกหลำยโดยต้องใช้ควำมคิดริเริ่มในกำร
ก ำหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำนให้
เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓๐   

๒. ความยุ่งยากของงาน 
   (  ) เป็ น งำน ที่ ไม่ ยุ่ งย ำก  มี แน วท ำงก ำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
   (  ) เป็นงำนที่ค่อนข้ำงยุ่งยำกซับซ้อน และมี
ขั้นตอนวิธีกำรค่อนข้ำงหลำกหลำย (๑๖ -๒๐ 
คะแนน) 
   (  ) เป็นงำนที่ยุ่งยำกซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้
ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำร
ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ 
คะแนน) 
   (  ) เป็ น งำน ที่ ยุ่ ง ย ำก ซั บ ซ้ อ น ม ำก  ต้ อ ง
ประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรก ำหนด 
หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำนให้เหมำะสม
สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓๐   
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องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 
๓. การก ากับตรวจสอบ 
   (  ) ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบอย่ำง
ใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
   (  ) ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนบ้ำง (๖-๑๐ คะแนน) 
   (  ) ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรปฏิบัติ งำนเป็นระยะตำมที่ ก ำหนดใน
แผนปฏิบัติงำน (๑๑-๑๕ คะแนน) 
   (  ) ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมผลสัมฤทธิ์ของ
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำร (๑๕-๒๐ 
คะแนน) 

๒๐   

๔. การตัดสินใจ 
   (  ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำง (๑-๕ 
คะแนน) 
   (  ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเอง
ค่อนข้ำงมำก วำงแผนและก ำหนดแนวทำงแก้ไข
ปัญหำในงำนที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 
   (  ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่ำงอิสระ สำมำรถปรับเปลี่ยนแนวทำงและแก้ไข
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ 
คะแนน) 
   (  ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่ำงอิสระในกำรริเริ่มพัฒนำแนวทำงและวิธีกำร
ปฏิบัติงำน (๑๕-๒๐ คะแนน) 

๒๐   

รวม ๑๐๐   
 
สรุปผลการประเมินค่างาน/ เหตุผล (น ำผลคะแนนของกรรมกำรมำรวมกันเพ่ือหำค่ำเฉลี่ย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 (   )  ผ่ำนกำรประเมิน 

(   )  ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
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ความเห็นของคณะกรรมการประเมินปรับปรุงต าแหน่ง  
 ได้ประเมินค่ำงำนในกำรปรังปรุงต ำแหน่งแล้ว ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นของเลขที่ต ำแหน่ง................... 
ต ำแหน่ง........................... ถูกต้องและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรปรับปรุงต ำแหน่งและกำรประเมิน   
ค่ำงำน 
 
(ลงชื่อ) ............................................... .........  (ลงชื่อ) ........................................................  
        (........................................................)          (........................................................)  
   กรรมกำร        กรรมกำร 
 
(ลงชื่อ) ........................................................   (ลงชื่อ) ........................................................  
        (........................................................)          (........................................................)  
   กรรมกำร        กรรมกำร 
 
       (ลงชื่อ) ........................................................  
                                        (........................................................)  
                                         ประธำนกรรมกำร 
 
   
(   ) เห็นด้วย ควรน ำเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยำ แล้วแต่กรณี 
 เหตุผล....................................................................................................................... .................................... 
(   ) ไม่เห็นด้วย  
 เหตุผล....................................................................................................................... .................................... 
      

 
 

(ลงชื่อ) ........................................................  
                                        (........................................................)  
                                 นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบ อส. 

แบบประเมินปรับปรุงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 
 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   (  ) ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติและ
มำตรฐำนชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
   (  ) ปฏิ บั ติ งำนที่ ค่ อนข้ ำงยำก  โดยอำศั ย
ค ำแนะน ำ แนวทำง หรือคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีอยู่ 
(๑๖-๒๐ คะแนน) 
   (  ) ปฏิบัติงำนที่ยำก โดยปรับใช้วิธีกำรหรือ
แนวทำงปฏิบัติที่มีอยู่ได ้(๒๑-๒๕ คะแนน) 
   (  ) ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก หรืองำนที่มีขอบเขต
เนื้อหำค่อนข้ำงหลำกหลำยโดยต้องปรบวิธีกำรหรือ
แนวทำงปฏิบัติงำนที่มีอยู่ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓๐   

๒. ความยุ่งยากของงาน 
   (  ) เป็นงำนที่ไม่ยุ่งยำก มีค ำแนะน ำ คู่มือ และ
แนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
   (  ) เป็นงำนที่ค่อนข้ำงยำกมีแนวทำงปฏิบัติที่
หลำกหลำย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
   (  ) เป็นงำนที่ยุ่งยำกต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรเลือกใช้วิธีกำร และแนวทำงให้
เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
   (  ) เป็นงำนที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก มีควำม
หลำกหลำยและมีขั้นตอนวิธีกำรที่ยุ่ งยำก ต้อง
ประยุกต์ ใช้ ควำมรู้และประสบกำรณ์ ในกำร
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรและแนวทำงปฏิบัติ งำนให้
เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓๐   

๓. การก ากับตรวจสอบ 
   (  ) ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบอย่ำง
ใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
   (  ) ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนบ้ำง (๖-๑๐ คะแนน) 
   (  ) ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบเฉพำะ
บำงเรื่องที่มีควำมส ำคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
   (  ) ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนน้อยมำก (๑๕-๒๐ คะแนน) 

20   
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องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 
๔. การตัดสินใจ 
   (  ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำง โดยจะ
ได้รับค ำแนะน ำในกรณีท่ีมีปัญหำ (๑-๕ คะแนน) 
   (  ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบำงส่วนโดย
ให้มีกำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจเป็นระยะ (๖-๑๐ 
คะแนน) 
   (  ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจค่อนข้ำงมำก
โดยมีกำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจในเรื่องที่ส ำคัญ 
(๑๑-๑๕ คะแนน) 
   (  ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจค่อนข้ำงมำก 
ส ำม ำรถวำงแผนและก ำหนดแนวท ำงกำร
ปฏิบัติงำนและแก้ปัญหำในงำนที่รับผิดชอบ (๑๕-
๒๐ คะแนน) 

๒๐   

รวม ๑๐๐   
 
สรุปผลการประเมินค่างาน/ เหตุผล (น ำผลคะแนนของกรรมกำรมำรวมกันเพ่ือหำค่ำเฉลี่ย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 (   )  ผ่ำนกำรประเมิน 

(   )  ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
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ความเห็นของคณะกรรมการประเมินปรับปรุงต าแหน่ง  
 ได้ประเมินค่ำงำนในกำรปรังปรุงต ำแหน่งแล้ว ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นของเลขที่ที่ต ำแหน่ง................... 
ต ำแหน่ง........................... ถูกต้องและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรปรับปรุงต ำแหน่งและกำรประเมิน   
ค่ำงำน 
 
(ลงชื่อ) ........................................................   (ลงชื่อ) ...................................... .................. 
        (........................................................)          (........................................................)  
   กรรมกำร        กรรมกำร 
 
(ลงชื่อ) ........................................................   (ลงชื่อ) ........................................................  
        (........................................................)          (........................................................)  
   กรรมกำร        กรรมกำร 
 
       (ลงชื่อ) ........................................................ 
                                        (........................................................)  
                                         ประธำนกรรมกำร 
 
   
(   ) เห็นด้วย ควรน ำเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยำ แล้วแต่กรณี 
 เหตุผล....................................................................................................................... .................................... 
(   ) ไม่เห็นด้วย  
 เหตุผล...........................................................................................................................................................  
      

 
 

(ลงชื่อ) ........................................................  
                                        (........................................................) 
                                 นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบประเมินภาระค่าใช้จ่ายเพื่อขอปรับปรุงต าแหน่ง 

1. ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลก่อนและหลังการปรับปรุงต าแหน่ง 
 1.1 ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่น ก่อนการปรับปรุงต าแหน่ง 
 

ล าดับที่ รายการ 
กรอบอัตราก าลัง 

หมาย
เหตุ จ านวน 

(คน) 
จ านวนเงิน (บาท) 

๑. ข้าราชการ    
๒. ลูกจ้างประจ า    
๓. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป    
๔. ประโยชน์ตอบแทนอื่น    

รวมทั้งสิ้น    
 

รายรับจริงตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ   
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... คิดเป็น  

(ร้อยละ) 
หมายเหตุ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี .... 
(รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน) 

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
บุคลากร (จ่ายจริง) 

 
 

   
 

 1.2 ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่น  หลังการปรับปรุงต าแหน่ง 
 

ล าดับที่ รายการ 
กรอบอัตราก าลัง 

หมาย
เหตุ จ านวน 

(คน) 
จ านวนเงิน (บาท) 

1. ข้าราชการ    
2. ลูกจ้างประจ า    
3. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป    
4. ประโยชน์ตอบแทนอื่น -   

รวมทั้งสิ้น    
 

รายรับจริงตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ   
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... คิดเป็น  

(ร้อยละ) 
หมายเหตุ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี .... 
(รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน) 

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
บุคลากร (จ่ายจริง) 

 
 

   

(ลงชื่อ) .................................. ...................... 
                                        (........................................................)  
                                 นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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กรณีภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรพิจำรณำเห็นชอบปรับปรุงต ำแหน่งให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ

บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงภำระค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นจำกกำรปรับปรุงต ำแหน่ง กำรเลื่อน
ระดับ กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนที่จะเกิดข้ึนในอนำคตจำกกำรปรับปรุงต ำแหน่ง และกำรบริหำรงำนบุคคลอ่ืนด้วย 

กำรคิดภำระค่ำใช้จ่ำยกรณีก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิม ให้คิดตำมแนวทำงแนวกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
โดยให้คิดภำระค่ำใช้จ่ำยเพิ่มท้ังปี 


