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การเลื่อนพนักงานเทศบาลต าแหน่งประเภทท่ัวไป และประเภทวิชาการ 
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

  
 การเลื่อนพนักงานเทศบาลประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน 
 1. คุณสมบัติของผู้ได้รับการประเมินบุคคลและผลงาน 
  1.1 มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ ก.จ.,ก.ท.และ ก.
อบต. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ว.58 ลว.11 ธ.ค.2558) 

การพิจารณาคุณสมบัติ ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้นเท่านั้น โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาที่ระบุไว้ในบัตรประวัติ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมเติมภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องยื่นขอ
บันทึกเพ่ิมลงในบัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นก่อน  
  1.2 มีระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตาม
คุณวุฒิและระดับ ดังนี้ 

 คุณวุฒิ เลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่ง
ระดับช านาญงาน 

1 คุณวุฒิ ปวช. 6 ปี 
2 คุณวุฒิ ปวท. 5 ปี 
3 คุณวุฒิ ปวส. 4 ปี 

  1.2.1 การนับระยะเวลาขั้นต่ า อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งใน
สายงานอ่ืน ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ก าหนด มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ าดังกล่าวได้ 

การพิจารณาระยะเวลาเกื้อกูล 
    บัญชีกลุ่มต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ตามระบบแท่ง (ว.61 ลว.29 ธ.ค.2558) 
ผู้ที่เข้าสู่ต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2559 
    บัญชีกลุ่มต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน (ว.33 ลว.25 ก.พ.48) ผู้ที่เข้าสู่ต าแหน่ง
ก่อน 1 ม.ค.2559 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึง (ว.25 ลว.2 มี.ค.2549) ผู้ที่
เข้าสู่ต าแหน่งก่อน 1 ม.ค.2559 
    การเทียบเคียงระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง (ว.28 ลว.17 ก.พ.2552 , ว.49 ลว. 
9 มี.ค.2553 , ว.34 ลว. 18 มี.ค.2554) 
  1.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
ได้แก่ 13,470 บาท 
  1.4 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับปฏิบัติงานย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดีอย่างน้อย 
6 ครั้ง 
  1.5 ในรอบการประเมินที่ผ่านมาจนถึงวันที่จะได้รับแต่งตั้งต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกว่า
ภาคทัณฑ์
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  1.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด ในการนี้ 
หากต าแหน่งใดที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ยังไม่ได้ก าหนดหลักสูตรการอบรมคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ) อาจให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกไปก่อน แล้วรายงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ แต่ผู้นั้นต้องเข้ารับการฝึกอบรมในโอกาสแรกที่มีการเปิดอบรม
ในหลักสูตรนั้น 
   
 2. ขั้นตอนการด าเนินการ 
  2.1 งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบุคคลประกอบด้วย เลขที่ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ระดับต าแหน่ง สังกัด วันเข้าสู่ระดับ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง วันที่บรรจุ ระยะเวลาในการรับราชการ และ
วุฒิการศึกษา และแจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบประเมิน 
  2.2 ผู้รับการประเมินยื่นแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (ชง./ชก.)  แบบประเมินด้านทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  และแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารแนบต่อ
ผู้บังคับบัญชา โครงร่างผลงานที่ขอรับการประเมินต้องเป็นผลงานดีเด่นในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ที่แสดงให้เห็นถึง
การใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานในระดับที่จะแต่งตั้ง และเกิ ดประโยชน์ต่อทางราชการ 
ประชาชน หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จ านวน 2 ผลงาน  ดังนี้ 
   แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

- ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
- ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

   แบบประเมินด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
- ตอนที่ 1 รายการประเมิน 
- ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 

   แบบแสดงรายละเอียดผลงาน 
- ชื่อผลงาน 
- ระยะเวลาด าเนินการ 
- ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใช้ในการด าเนินการ 
- สรุปสาระส าคัญ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- ขั้นตอนการด าเนินงาน และ Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
- การน าไปใช้ประโยชน์ 
- ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
- วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกิดผลส าเร็จ 
- ข้อเสนอแนะ 
- ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) 

 
  2.3 งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้วท าหนังสือขอตัวกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน  (ตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. เชียงใหม่ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561)  
ประกอบด้วย 
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   (1) ปลัดเทศบาล  เป็นประธาน 
   กรณีประธานที่ให้แต่งตั้งปลัดเทศบาล หากไม่มีปลัดหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้ให้ผู้ที่ท าหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนท าหน้าที่ประธาน 
   (2) ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการพลเรือนที่
ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินในระดับไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่
มีความช านาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถจ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
   (3) ผู้อ านวยการส านัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ขอประเมิน เป็นกรรมการ 
   กรณีผู้อ านวยการส านัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ประเมิน ที่เป็นกรรมการ หากมีหรือไม่มี
ผู้อ านวยการส านัก/กองก็ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตาม (1)  ส าหรับต าแหน่งอ่ืน เช่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
เนื่องจากเป็นส่วนราชการที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงกับปลัดเทศบาลให้แต่งตั้งผู้อ านวยการส านัก/กองคลัง 
หรือนักวิชาการตรวจสอบภายในไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความช านาญในสาย
งานนั้นๆ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถด้านนี้ร่วมเป็นกรรมการ 
   (4) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ 
  2.4 อปท. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบข้างต้น 
   กรณีการเลื่อนและแต่งตั้งของต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ห้ามแต่งตั้งตนเองเป็น
กรรมการและเลขานุการในการประเมินเลื่อนและแต่งตั้งในต าแหน่งตนเอง เนื่องจากอาจจะขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ให้รวมถึงต าแหน่งอ่ืนที่อาจเข้าเหตุลั กษณะ
ดังกล่าวด้วย 
  2.5 ผู้ขอประเมินส่งผลงานและเอกสารประกอบการประเมินที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผอ.กอง 
และปลัด อปท.) ด าเนินการประเมินด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง (ดูค าอธิบายในแบบ
ประเมิน) และรับรองผลงานตามแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (ดูค าอธิบายในแบบประเมิน) งานการ
เจ้าหน้าที่ประทับตรารับผลงานของผู้ขอรับการประเมิน 
  2.6 งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินให้
คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงาน ซึ่งอาจจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ประชุมคณะกรรมการฯก็
ได้แล้วแต่ความเห็นของคณะกรรมการ กรณีไม่ผ่านการประเมินแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงานจ านวน 2 ใน 3  ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60   
  2.7 งานการเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารการประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความเห็นชอบ 
ก.ท.จ.  ประกอบด้วย 
  - บัญชีการขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. 

- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
  - ส าเนาทะเบียนประวัติของผู้ขอรับการประเมิน 
  - ส าเนาวุฒิการศึกษา ที่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะเลื่อน 
  - แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ 
  - ส าเนารายงานการประชุม (ถ้ามี) 
  - ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย 
  - ส าเนาค าสั่งเลื่อนระดับครั้งสุดท้าย 
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  - แบบแสดงภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
  2.8 การออกค าสั่ง เมื่อ ก.ท.จ. ให้ความเห็นชอบ  

- งานการเจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่งเลื่อนระดับ เสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาลงนาม  
- จัดส่งส าเนาค าสั่งเลื่อนให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- บันทึกข้อมูลข้าราชการตามค าสั่งเลื่อนระดับ ในทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลบุคลากร

แห่งชาติ เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
- รายงานค าสั่งพร้อมส าเนาการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติให้ ก.ท.จ.ทราบภายใน 3 วันนับแต่

วันออกค าสั่ง 
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ขั้นตอนการเลื่อนระดับประเภททั่วไป  ระดับช านาญงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งผู้มี
คุณสมบัติทราบ 

ผู้ขอประเมินเสนอแบบประเมินบุคล
และส่งโครงร่างผลงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน 

ผู้ขอประเมินส่งผลงานและเอกสาร
ประกอบการประเมิน 

ผู้ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
คัดเลือกให้ครบถ้วนถูกต้อง 

เสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. 
เชียงใหม่ 

ออกค าสั่ง 

บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติและ
ระบบฐานข้อมูล  

 

ประชุม/ไม่ประชุม 
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

ผ่านการประเมิน 

 

ไม่ผ่านการประเมิน 

เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ/แจ้งผู้ขอ
ประเมินทราบ 
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 การเลื่อนพนักงานเทศบาลประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 
 1. คุณสมบัติของผู้ได้รับการประเมิน 
  1.1 มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ ก.จ.,ก.ท.และ ก.
อบต. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ว.58 ลว.11 ธ.ค.2558) 

การพิจารณาคุณสมบัติ ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้นเท่านั้น โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาที่ระบุไว้ในบัตรประวัติ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมเติมภายหลังจากการบรรจุ เข้ารับราชการจะต้องยื่นขอ
บันทึกเพ่ิมลงในบัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นก่อน  
  1.2 มีระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตาม
คุณวุฒิและระดับ ดังนี้  

- ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  1 /2  ไม่ต่ ากว่าระดับ 5 และ
ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้งหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี  

- ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ไม่ต่ ากว่าระดับ 6 และ
ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้งหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

  1.2.1 การนับระยะเวลาขั้นต่ า อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งใน
สายงานอ่ืน ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ก าหนด มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ าดังกล่าวได้ 

การพิจารณาระยะเวลาเกื้อกูล 
    บัญชีกลุ่มต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ตามระบบแท่ง (ว.61 ลว.29 ธ.ค.2558) 
ผู้ที่เข้าสู่ต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2559 
    บัญชีกลุ่มต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน (ว.33 ลว.25 ก.พ.48) ผู้ที่เข้าสู่ต าแหน่ง
ก่อน 1 ม.ค.2559 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึง (ว.25 ลว.2 มี.ค.2549) ผู้ที่
เข้าสู่ต าแหน่งก่อน 1 ม.ค.2559 
    การเทียบเคียงระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง (ว.28 ลว.17 ก.พ.2552 , ว.49 ลว. 
9 มี.ค.2553 , ว.34 ลว. 18 มี.ค.2554) 
  1.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ได้แก่ 
18,010 บาท 
  1.4 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับช านาญงานย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดีอย่างน้อย 
6 ครั้ง 

1.5 ในรอบการประเมินที่ผ่านมาจนถึงวันที่จะได้รับแต่งตั้งต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกว่า 
ภาคทัณฑ์ 
  1.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด ในการนี้ 
หากต าแหน่งใดที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ยังไม่ได้ก าหนดหลักสูตรการอบรมคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ) อาจให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกไปก่อน แล้วรายงาน



การเลื่อนระดับที่สูงขึ้น   หน้า| 7 
                                                                                   
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ แต่ผู้นั้นต้องเข้ารับการฝึกอบรมในโอกาสแรกที่มีการเปิดอบรม
ในหลักสูตรนั้น 
 2. ขั้นตอนการปรับปรุงต าแหน่ง 
  2.1 งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบุคคลประกอบด้วย เลขที่ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ระดับต าแหน่ง สังกัด วันเข้าสู่ระดับ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง วันที่บรรจุ ระยะเวลาในการรับราชการ และ
วุฒิการศึกษา และแจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบประเมิน 
  2.2 ผู้รับการประเมินยื่นแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (อส./ชพ./ชช.) และผ่านการประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล 

 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
- ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
- ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

   แบบประเมินด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
- ตอนที่ 1 รายการประเมิน 
- ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 

2.3 กรณีเป็นต าแหน่งว่าง จะขอปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับอาวุโสได้ก็ต่อเมื่อเลขท่ีต าแหน่งนั้น
เดิมเป็นต าแหน่งระดับอาวุโสมาก่อนแล้ว และปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุ่งยากของงาน รวมถึงความ
รับผิดชอบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
  2.4 การขอปรับปรุงต าแหน่งให้ด าเนินการขอประเมิน วิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน คุณภาพ
ของงาน ความยุ่งยากของงานรวมถึงความรับผิดชอบ (ตามแบบเสนอขอปรับปรุงต าแหน่งฯ) โดยให้เทศบาลแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินปรับปรุงต าแหน่ง ประกอบด้วย   
  (1) ปลัดเทศบาล เป็นประธาน 
  (2) ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการพลเรือนที่ด ารง
ต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินในระดับไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มี
ความช านาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถจ านวน 3 คนเป็นกรรมการ 
  (3) ผู้อ านวยการส านัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ขอประเมิน  เป็นกรรมการ 
  (4) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล  เป็นเลขานุการ 
  โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ 
  (1) หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  (2) ความยุ่งยากของงาน 
  (3) การก ากับตรวจสอบ 
  (4) การตัดสินใจ 
รายละเอียดตามแบบ อส.  เกณฑ์การตัดสินต้องได้รับคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป 
  2.3 กรรมการเสนอผลการพิจารณาต่อนายก อปท.เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. ปรับปรุง
ต าแหน่งเป็นระดับอาวุโส มีรายละเอียด ประกอบด้วย 
  1) รายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานที่เพ่ิมขึ้นจนถึงขนาดต้องท าให้มี
การปรับปรุงก าหนดต าแหน่งนั้นเป็นระดับอาวุโส 
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  2) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามกรอบแผนอัตราก าลังในปีปัจจุบันและภาย
หลังจากมีการปรับปรุงการก าหนดระดับต าแหน่งนั้นแล้ว (ตามแบบประเมินภาระค่าใช้จ่ายเพื่อขอปรับปรุง
ต าแหน่ง) 
  3) ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปรับปรุงต าแหน่งและความเห็นขอนายกเทศมนตรี 
   

3. ขั้นตอนการประเมินความรู้ความสามารถ 
3.1 เมื่อ ก.ท.จ.พิจารณาเห็นชอบให้ปรับปรุงต าแหน่งแล้ว เทศบาลประกาศปรับปรุงแผน 

อัตราก าลัง 3 ปี ในต าแหน่งและเลขที่ต าแหน่งนั้น  ผู้รับการประเมินยื่นแบบประเมินวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
   ข้อเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน 
  เรื่อง......................................................................................  
    หลักการและเหตุผล 
    บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ 

 รายละเอียดของการด าเนินการพัฒนางาน 
 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการพัฒนางาน 
 ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
 ระยะเวลาที่จะด าเนินการตามข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางาน 
 แนวทาง/วิธีการติดตามประเมินผลความส าเร็จ 

  ภาคผนวก 
  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน 

 3.2 วิธีการประเมินความรู้ความสามารถให้ด าเนินการ โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ให้ประเมินด้วยการเขียนวิสัยทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึง 

ข้อเสนอการน าความรู้ที่จ าเป็นในระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยให้เทศบาลแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ประกอบด้วย 

 (1) ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของ
ต าแหน่งที่ขอประเมิน ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมินโดย ก.ท.จ. คัดเลือก เป็นประธาน 

 (2) ปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการส านัก/กอง ที่ผู้นั้นสังกัด  เป็นกรรมการ 
 (3) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล  เป็นเลขานุการ 

ผู้ผ่านการประเมินต้องได้รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 2) ด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ให้ประเมินจากผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/กอง ตามแบบที่ก าหนด โดยจะต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3) ด้านสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในระดับช านาญงานย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดีอย่างน้อย 6 ครั้ง 
 4. ขั้นตอนการประเมินผลงาน 
  4.1 เมื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถท้ัง 3 ด้านแล้ว ให้ผู้ขอประเมินน าเสนอผลงานซึ่ง
เป็นผลงานดีเด่นในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานใน
ระดับท่ีจะแต่งตั้ง และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ประชาชน หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
จ านวน 1 ผลงาน  มีรายละเอียดดังนี้ 
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 แบบแสดงรายละเอียดผลงาน 
- ชื่อผลงาน 
- ระยะเวลาด าเนินการ 
- ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใช้ในการด าเนินการ 
- สรุปสาระส าคัญ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- ขั้นตอนการด าเนินงาน และ Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
- การน าไปใช้ประโยชน์ 
- ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
- วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกิดผลส าเร็จ 
- ข้อเสนอแนะ 
- ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) 

  4.2 เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานระดับอาวุโส จ านวน 3 คน จากบัญชี
กรรมการประเมินผลงานที่ ก.ท.จ. ก าหนดประกอบด้วย  
   (1) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
หรือผู้แทนส่วนราชการะดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานของต าแหน่งที่ขอประเมิน ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน 
   (2) ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ. เป็นเลขานุการ 

ผู้ผ่านการประเมินผลงานต้องได้รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 ตามแบบที่ก าหนด 

ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ให้เสนอผลงานได้อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล
การประเมิน หากไม่เสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงานอีกครั้งแล้วไม่ผ่านการประเมินให้การคัดเลือกครั้งนั้นเป็น
อันยกเลิก ทั้งนี้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือก ต้องด าเนินการใหม่ทั้งการปรับปรุงต าแหน่ง
และการประเมินผลงาน 

5. ขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. 
  5.1 งานการเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารการประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความเห็นชอบ 
ก.ท.จ.  ประกอบด้วย 
  - บัญชีการขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. 

- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
  - ส าเนาทะเบียนประวัติของผู้ขอรับการประเมิน 
  - ส าเนาวุฒิการศึกษา ที่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะเลื่อน 
  - แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ 
  - ส าเนารายงานการประชุม (ถ้ามี) 
  - ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย 
  - ส าเนาค าสั่งเลื่อนระดับครั้งสุดท้าย 
  - แบบแสดงภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
  5.2 การออกค าสั่ง เมื่อ ก.ท.จ. ให้ความเห็นชอบ  
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- งานการเจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่งเลื่อนระดับ เสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาลงนาม  
- จัดส่งส าเนาค าสั่งเลื่อนให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- บันทึกข้อมูลข้าราชการตามค าสั่งเลื่อนระดับ ในทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลบุคลากร

แห่งชาติ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
- รายงานค าสั่งพร้อมส าเนาการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติให้ ก.ท.จ.ทราบภายใน 3 วันนับแต่

วันออกค าสั่ง 
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ขั้นตอนการเลื่อนระดับประเภทท่ัวไป  ระดับอาวุโส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งผู้มี
คุณสมบัติทราบ 

ผู้ขอประเมินเสนอแบบประเมินบคุล/ 
แบบเสนอขอปรับปรุงต าแหน่งฯ 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปรบัปรุงต าแหน่ง/ประชุม
กรรมการประเมินฯ 

เสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. 

เสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ.  

ออกค าสั่ง 

บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติและระบบ
ฐานข้อมูล  

 

เห็นชอบ 

 
ไม่เห็นชอบ/แจ้งผู้ขอ

ประเมินทราบ 

ผ่านการประเมิน 

 

ไม่ผา่น/แจ้งผู้ขอ
ประเมินทราบ 

ประกาศปรับปรุงแผนอตัราก าลัง 

เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ/แจ้งผู้
ขอประเมินทราบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ/
ประชุมกรรมการประเมินฯ 

ผู้ขอประเมินเสนอวิสัยทัศน์ 

ผู้ขอประเมินเสนอผลงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน/ประชุมกรรมการ
ประเมินฯ 

ผ่านการประเมิน 

 

ไม่ผา่น/แจ้งผู้ขอ
ประเมินทราบ 

ผ่านการประเมิน 

 

ไม่ผา่น/แจ้งผู้ขอ
ประเมินทราบ 
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 การเลื่อนพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
 1. คุณสมบัติของผู้ได้รับการประเมินบุคคลและผลงาน 
  1.1 มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ ก.จ.,ก.ท.และ ก.
อบต. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ว.58 ลว.11 ธ.ค.2558) 

การพิจารณาคุณสมบัติ ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้นเท่านั้น โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาที่ระบุไว้ในบัตรประวัติ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมเติมภายหลังจากการบรรจุ เข้ารับราชการจะต้องยื่นขอ
บันทึกเพ่ิมลงในบัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นก่อน  
  1.2 มีระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตาม
คุณวุฒิและระดับ ดังนี้ 

 คุณวุฒิ เลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่ง
ระดับช านาญงาน 

1 คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 6 ปี 
2 คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 4 ปี 
3 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 2 ปี 

  1.2.1 การนับระยะเวลาขั้นต่ า อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งใน
สายงานอ่ืน ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ก าหนด มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ าดังกล่าวได้ 

การพิจารณาระยะเวลาเกื้อกูล 
    บัญชีกลุ่มต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ตามระบบแท่ง (ว.61 ลว.29 ธ.ค.2558) 
ผู้ที่เข้าสู่ต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2559 
    บัญชีกลุ่มต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน (ว.33 ลว.25 ก.พ.48) ผู้ที่เข้าสู่ต าแหน่ง
ก่อน 1 ม.ค.2559 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึง (ว.25 ลว.2 มี.ค.2549) ผู้ที่
เข้าสู่ต าแหน่งก่อน 1 ม.ค.2559 
    การเทียบเคียงระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง (ว.28 ลว.17 ก.พ.2552 , ว.49 ลว. 
9 มี.ค.2553 , ว.34 ลว. 18 มี.ค.2554) 
  1.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญการ 
ได้แก่ 15,050บาท 
  1.4 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับปฏิบัติงานย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดีอย่างน้อย 
6 ครั้ง 
  1.5 ในรอบการประเมินที่ผ่านมาจนถึงวันที่จะได้รับแต่งตั้งต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกว่า
ภาคทัณฑ์ 
  1.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด ในการนี้ 
หากต าแหน่งใดที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ยังไม่ได้ก าหนดหลักสูตรการอบรมคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ) อาจให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกไปก่อน แล้วรายงาน
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คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ แต่ผู้นั้นต้องเข้ารับการฝึกอบรมในโอกาสแรกที่มีการเปิดอบรม
ในหลักสูตรนั้น 
   
 2. ขั้นตอนการด าเนินการ 
  2.1 งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบุคคลประกอบด้วย เลขที่ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ระดับต าแหน่ง สังกัด วันเข้าสู่ระดับ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง วันที่บรรจุ ระยะเวลาในการรับราชการ  และ
วุฒิการศึกษา และแจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบประเมิน 
  2.2 ผู้รับการประเมินยื่นแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (ชง./ชก.)  แบบประเมินด้านทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  และแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารแนบต่อ
ผู้บังคับบัญชา โครงร่างผลงานที่ขอรับการประเมินต้องเป็นผลงานดีเด่นในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ที่แสดงให้เห็นถึง
การใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานในระดับที่จะแต่งตั้ง และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
ประชาชน หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จ านวน 2 ผลงาน  ดังนี้ 
   แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

- ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
- ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

   แบบประเมินด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
- ตอนที่ 1 รายการประเมิน 
- ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 

   แบบแสดงรายละเอียดผลงาน 
- ชื่อผลงาน 
- ระยะเวลาด าเนินการ 
- ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใช้ในการด าเนินการ 
- สรุปสาระส าคัญ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- ขั้นตอนการด าเนินงาน และ Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
- การน าไปใช้ประโยชน์ 
- ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
- วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกิดผลส าเร็จ 
- ข้อเสนอแนะ 
- ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) 

 
  2.3 งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้วท าหนังสือขอตัวกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน  (ตามประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. เชียงใหม่ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561)  
ประกอบด้วย 
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   (1) ปลัดเทศบาล  เป็นประธาน 
   กรณีประธานที่ให้แต่งตั้งปลัดเทศบาล หากไม่มีปลัดหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้ให้ผู้ที่ท าหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนท าหน้าที่ประธาน 
   (2) ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการพลเรือนที่
ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินในระดับไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่
มีความช านาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถจ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
   (3) ผู้อ านวยการส านัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ขอประเมิน เป็นกรรมการ 
   กรณีผู้อ านวยการส านัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ประเมิน ที่เป็นกรรมการ หากมีหรือไม่มี
ผู้อ านวยการส านัก/กองก็ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตาม (1)  ส าหรับต าแหน่งอ่ืน เช่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
เนื่องจากเป็นส่วนราชการที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงกับปลัดเทศบาลให้แต่งตั้งผู้อ านวยการส านัก/กองคลัง 
หรือนักวิชาการตรวจสอบภายในไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความช านาญในสาย
งานนั้นๆ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถด้านนี้ร่วมเป็นกรรมการ 
   (4) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ 
  2.4 อปท. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบข้างต้น 
   กรณีการเลื่อนและแต่งตั้งของต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ห้ามแต่งตั้งตนเองเป็น
กรรมการและเลขานุการในการประเมินเลื่อนและแต่งตั้งในต าแหน่งตนเอง เนื่องจากอาจจะขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ให้รวมถึงต าแหน่งอ่ืนที่อาจเข้าเหตุลักษณะ
ดังกล่าวด้วย 
  2.5 ผู้ขอประเมินส่งผลงานและเอกสารประกอบการประเมินที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผอ.กอง 
และปลัด อปท.) ด าเนินการประเมินด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง (ดูค าอธิบายในแบบ
ประเมิน) และรับรองผลงานตามแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (ดูค าอธิบายในแบบประเมิน) งานการ
เจ้าหน้าที่ประทับตรารับผลงานของผู้ขอรับการประเมิน 
  2.6 งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินให้
คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงาน ซึ่งอาจจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ประชุมคณะกรรมการฯก็
ได้แล้วแต่ความเห็นของคณะกรรมการ กรณีไม่ผ่านการประเมินแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงานจ านวน 2 ใน 3  ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60   
  2.7 งานการเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารการประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความเห็นชอบ 
ก.ท.จ.  ประกอบด้วย 
  - บัญชีการขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. 

- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
  - ส าเนาทะเบียนประวัติของผู้ขอรับการประเมิน 
  - ส าเนาวุฒิการศึกษา ที่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะเลื่อน 
  - แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ 
  - ส าเนารายงานการประชุม (ถ้ามี) 
  - ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย 
  - ส าเนาค าสั่งเลื่อนระดับครั้งสุดท้าย 
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  - แบบแสดงภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
  2.8 การออกค าสั่ง เมื่อ ก.ท.จ. ให้ความเห็นชอบ  

- งานการเจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่งเลื่อนระดับ เสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาลงนาม  
- จัดส่งส าเนาค าสั่งเลื่อนให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- บันทึกข้อมูลข้าราชการตามค าสั่งเลื่อนระดับ ในทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลบุคลากร

แห่งชาติ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
- รายงานค าสั่งพร้อมส าเนาการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติให้ ก.ท.จ.ทราบภายใน 3 วันนับแต่

วันออกค าสั่ง 
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ขั้นตอนการเลื่อนระดับประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งผู้มี
คุณสมบัติทราบ 

ผู้ขอประเมินเสนอแบบประเมินบุคล
และส่งโครงร่างผลงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน 

ผู้ขอประเมินส่งผลงานและเอกสาร
ประกอบการประเมิน 

ผู้ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
คัดเลือกให้ครบถ้วนถูกต้อง 

เสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. 
เชียงใหม่ 

ออกค าสั่ง 

บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติและ
ระบบฐานข้อมูล  

 

ประชุม/ไม่ประชุม 
คณะกรรมการประเมินผลงาน 

ผ่านการประเมิน 

 

ไม่ผ่านการประเมิน 

เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ/แจ้งผู้ขอ
ประเมินทราบ 
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 การเลื่อนพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
 1. คุณสมบัติของผู้ได้รับการประเมิน 
  1.1 มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ ก.จ.,ก.ท.และ ก.
อบต. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ว.58 ลว.11 ธ.ค.2558) 

การพิจารณาคุณสมบัติ ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้นเท่านั้น โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาที่ระบุไว้ในบัตรประวัติ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมเติมภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องยื่นขอ
บันทึกเพ่ิมลงในบัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นก่อน  
  1.2 มีระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตาม
คุณวุฒิและระดับ ดังนี้  

- ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  ไม่ต่ ากว่าระดับ 6 และ
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้งหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  

  1.2.1 การนับระยะเวลาขั้นต่ า อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งใน
สายงานอ่ืน ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ก าหนด มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ าดังกล่าวได้ 

การพิจารณาระยะเวลาเกื้อกูล 
    บัญชีกลุ่มต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ตามระบบแท่ง (ว.61 ลว.29 ธ.ค.2558) 
ผู้ที่เข้าสู่ต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2559 
    บัญชีกลุ่มต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน (ว.33 ลว.25 ก.พ.48) ผู้ที่เข้าสู่ต าแหน่ง
ก่อน 1 ม.ค.2559 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึง (ว.25 ลว.2 มี.ค.2549) ผู้ที่
เข้าสู่ต าแหน่งก่อน 1 ม.ค.2559 
    การเทียบเคียงระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง (ว.28 ลว.17 ก.พ.2552 , ว.49 ลว. 
9 มี.ค.2553 , ว.34 ลว. 18 มี.ค.2554) 
  1.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การพิเศษ ได้แก่ 21,550 บาท 
  1.4 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับช านาญการย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดีอย่างน้อย 
6 ครั้ง 

1.5 ในรอบการประเมินที่ผ่านมาจนถึงวันที่จะได้รับแต่งตั้งต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่สูงกว่า 
ภาคทัณฑ์ 
  1.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด ในการนี้ 
หากต าแหน่งใดที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ยังไม่ได้ก าหนดหลักสูตรการอบรมคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ) อาจให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกไปก่อน แล้วรายงาน
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คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ แต่ผู้นั้นต้องเข้ารับการฝึกอบรมในโอกาสแรกที่มีการเปิดอบรม
ในหลักสูตรนั้น 
 2. ขั้นตอนการปรับปรุงต าแหน่ง 
  การปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับช านาญการพิเศษ อาจกระท าได้ในกรณีท่ีเป็นต าแหน่งในส่วน
ราชการที่มีผู้อ านวยการเป็นระดับกลางขึ้นไป ดังนี้ 
  2.1 งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบุคคลประกอบด้วย เลขที่ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ระดับต าแหน่ง สังกัด วันเข้าสู่ระดับ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง วันที่บรรจุ ระยะเวลาในการรับราชการ และ
วุฒิการศึกษา และแจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบประเมิน 
  2.2 ผู้รับการประเมินยื่นแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (อส./ชพ./ชช.) และผ่านการประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล 

 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
- ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
- ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

   แบบประเมินด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
- ตอนที่ 1 รายการประเมิน 
- ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 

2.3 กรณีเป็นต าแหน่งว่าง จะขอปรับปรุงต าแหน่งเป็นระดับช านาญการพิเศษได้ก็ต่อเมื่อเลขที่
ต าแหน่งนั้นเดิมเป็นต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษก่อนแล้ว และปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุ่งยากของ
งาน รวมถึงความรับผิดชอบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
  2.4 การขอปรับปรุงต าแหน่งให้ด าเนินการขอประเมิน วิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน คุณภาพ
ของงาน ความยุ่งยากของงานรวมถึงความรับผิดชอบ (ตามแบบเสนอขอปรับปรุงต าแหน่งฯ) โดยให้เทศบาลแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินปรับปรุงต าแหน่ง ประกอบด้วย   
  (1) ปลัดเทศบาล เป็นประธาน 
  (2) ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการพลเรือนที่ด ารง
ต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินในระดับไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มี
ความช านาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถจ านวน 3 คนเป็นกรรมการ 
  (3) ผู้อ านวยการส านัก/กอง ต้นสังกัดของผู้ขอประเมิน  เป็นกรรมการ 
  (4) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล  เป็นเลขานุการ 
  โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ 
  (1) หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  (2) ความยุ่งยากของงาน 
  (3) การก ากับตรวจสอบ 
  (4) การตัดสินใจ 
รายละเอียดตามแบบ ชพ.  เกณฑ์การตัดสินต้องได้รับคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป 
  2.3 กรรมการเสนอผลการพิจารณาต่อนายก อปท.เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. ปรับปรุง
ต าแหน่งเป็นระดับช านาญการพิเศษ มีรายละเอียด ประกอบด้วย 
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  1) รายละเอียดของภารกิจ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานที่เพ่ิมขึ้นจนถึงขนาดต้องท าให้มี
การปรับปรุงก าหนดต าแหน่งนั้นเป็นระดับช านาญการพิเศษ 
  2) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามกรอบแผนอัตราก าลังในปีปัจจุบันและภายหลัง
จากมีการปรับปรุงการก าหนดระดับต าแหน่งนั้นแล้ว (ตามแบบประเมินภาระค่าใช้จ่ายเพื่อขอปรับปรุงต าแหน่ง) 
  3) ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินปรับปรุงต าแหน่ง และความเห็นของ
นายกเทศมนตรี 
   

3. ขั้นตอนการประเมินความรู้ความสามารถ 
3.1 เมื่อ ก.ท.จ.พิจารณาเห็นชอบให้ปรับปรุงต าแหน่งแล้ว เทศบาลประกาศปรับปรุงแผน

อัตราก าลัง  
3 ปี ในต าแหน่งและเลขที่ต าแหน่งนั้น  ผู้รับการประเมินยื่นแบบประเมินวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
   ข้อเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน 
  เรื่อง......................................................................................  
    หลักการและเหตุผล 
    บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ 

 รายละเอียดของการด าเนินการพัฒนางาน 
 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการพัฒนางาน 
 ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
 ระยะเวลาที่จะด าเนินการตามข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางาน 
 แนวทาง/วิธีการติดตามประเมินผลความส าเร็จ 

  ภาคผนวก 
  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางาน 

 3.2 วิธีการประเมินความรู้ความสามารถให้ด าเนินการ โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ให้ประเมินด้วยการเขียนวิสัยทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึง 

ข้อเสนอการน าความรู้ที่จ าเป็นในระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยให้เทศบาลแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ประกอบด้วย 

 (1) ผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของ
ต าแหน่งที่ขอประเมิน ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมินโดย ก.ท.จ. คัดเลือก เป็นประธาน 

 (2) ปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการส านัก/กอง ที่ผู้นั้นสังกัด  เป็นกรรมการ 
 (3) พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล  เป็นเลขานุการ 

ผู้ผ่านการประเมินต้องได้รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 2) ด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ให้ประเมินจากผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/กอง ตามแบบที่ก าหนด โดยจะต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3) ด้านสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในระดับช านาญการย้อนหลังไม่ต่ ากว่าระดับดีอย่างน้อย 6 ครั้ง 
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 4. ขั้นตอนการประเมินผลงาน 
  4.1 เมื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถท้ัง 3 ด้านแล้ว ให้ผู้ขอประเมินน าเสนอผลงานซึ่ง
เป็นผลงานดีเด่นในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานใน
ระดับท่ีจะแต่งตั้ง และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ประชาชน หรือการพัฒนาการปฏิบัติงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
จ านวน 2 ผลงาน  มีรายละเอียดดังนี้ 

 แบบแสดงรายละเอียดผลงาน 
- ชื่อผลงาน 
- ระยะเวลาด าเนินการ 
- ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใช้ในการด าเนินการ 
- สรุปสาระส าคัญ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- ขั้นตอนการด าเนินงาน และ Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
- การน าไปใช้ประโยชน์ 
- ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
- วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกิดผลส าเร็จ 
- ข้อเสนอแนะ 
- ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) 

  4.2 เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 3 คน จาก
บัญชีกรรมการประเมินผลงานที่ ก.ท.จ. ก าหนดประกอบด้วย  
   (1) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
หรือผู้แทนส่วนราชการะดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานของต าแหน่งที่ขอประเมิน ซ่ึง
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน 
   (2) ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ. เป็นเลขานุการ 

ผู้ผ่านการประเมินผลงานต้องได้รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน 2 ใน 3 ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 ตามแบบที่ก าหนด 

ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ให้เสนอผลงานได้อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล
การประเมิน หากไม่เสนอผลงานอีกครั้ง หรือเสนอผลงานอีกครั้งแล้วไม่ผ่านการประเมินให้การคัดเลือกครั้งนั้นเป็น
อันยกเลิก ทั้งนี้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือก ต้องด าเนินการใหม่ทั้งการปรับปรุงต าแหน่ง
และการประเมินผลงาน 

5. ขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. 
  5.1 งานการเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารการประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความเห็นชอบ 
ก.ท.จ.  ประกอบด้วย 
  - บัญชีการขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. 

- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
  - ส าเนาทะเบียนประวัติของผู้ขอรับการประเมิน 
  - ส าเนาวุฒิการศึกษา ที่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะเลื่อน 
  - แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ 
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  - ส าเนารายงานการประชุม (ถ้ามี) 
  - ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย 
  - ส าเนาค าสั่งเลื่อนระดับครั้งสุดท้าย 
  - แบบแสดงภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
  5.2 การออกค าสั่ง เมื่อ ก.ท.จ. ให้ความเห็นชอบ  

- งานการเจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่งเลื่อนระดับ เสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาลงนาม  
- จัดส่งส าเนาค าสั่งเลื่อนให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- บันทึกข้อมูลข้าราชการตามค าสั่ งเลื่อนระดับ ในทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลบุคลากร

แห่งชาติ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
- รายงานค าสั่งพร้อมส าเนาการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติให้ ก.ท.จ.ทราบภายใน 3 วันนับแต่

วันออกค าสั่ง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการเลื่อนระดับประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ 
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ตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งผู้มี
คุณสมบัติทราบ 

ผู้ขอประเมินเสนอแบบประเมินบคุล/ 
แบบเสนอขอปรับปรุงต าแหน่งฯ 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปรบัปรุงต าแหน่ง/ประชุม
กรรมการประเมินฯ 

เสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ. 

เสนอขอความเห็นชอบ ก.ท.จ.  

ออกค าสั่ง 

บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติและระบบ
ฐานข้อมูล  

 

เห็นชอบ 

 ไม่เห็นชอบ/แจ้งผู้ขอ
ประเมินทราบ 

ผ่านการประเมิน 

 

ไม่ผา่น/แจ้งผู้ขอ
ประเมินทราบ 

ประกาศปรับปรุงแผนอตัราก าลัง 

เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ/แจ้งผู้
ขอประเมินทราบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ/
ประชุมกรรมการประเมินฯ 

ผู้ขอประเมินเสนอวิสัยทัศน์ 

ผู้ขอประเมินเสนอผลงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน/ประชุมกรรมการ
ประเมินฯ 

ผ่านการประเมิน 

 

ไม่ผา่น/แจ้งผู้ขอ
ประเมินทราบ 

ผ่านการประเมิน 

 

ไม่ผา่น/แจ้งผู้ขอ
ประเมินทราบ 


