
 

 
 

ประกาศหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาล 

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

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แห่ง
พระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ้  5   แห่งประกาศคณะกรรมการ
กลางพนกังานเทศบาล   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการคดัเลือก การบรรจุและ
แต่งตัง้ การยา้ย  การโอน การรบัโอน การเลื่อนระดบัและการเลื่อนขัน้เงินเดือน  ลงวนัที่  22  พฤศจิกายน  
2544  และ                                คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ในการประชมุ ครัง้ที่  5/2545  เมื่อ
วนัที่  31  พฤษภาคม  2545           ไดม้ีมติก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการคดัเลือกส าหรบัพนกังาน
เทศบาล ไวด้งัต่อไปนี ้

  1.   การคดัเลือกพนกังานเทศบาลเพื่อแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้                     
ใหด้  าเนินการได ้ 6  กรณี ดงันี ้

(1) การคดัเลือกพนกังานเทศบาล เพื่อแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้                 
ในระดบัควบ ส าหรบัต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบ 

(2) การคดัเลือกพนกังานเทศบาล เพื่อแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้               
นอกระดบัควบ  ส าหรบัต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งผูป้ฏิบติังานที่มีประสบการณ ์ 

(3) การคดัเลือกพนกังานเทศบาลเพื่อแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้นอก 
ระดบัควบ  ส าหรบัต าแหน่งในสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  หรือต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือ            
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

(4) การคดัเลือกพนกังานเทศบาล เพื่อแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้  
ส  าหรบัต าแหน่งผูบ้รหิารของเทศบาล 

(5) การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัที่
สงูขึน้ส  าหรบัต าแหน่งในสายงานศกึษานิเทศก ์  

(6) การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลที่สงักดัสถานศึกษาเพื่อเลื่อนและแต่งตัง้ใหด้  ารง
ต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้ 



 

 

  2.   การคดัเลือกเพื่อแต่งตัง้พนกังานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ใน            
ระดบัควบ ส าหรบัต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบ ตามขอ้ 1 (1)   ใหค้ณะกรรมการพนกังาน      
เทศบาลมอบใหเ้ทศบาล เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก    
  การคดัเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ทศบาลด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่         
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลก าหนด  ภายใตก้รอบก าหนด ดงันี ้
      (1) พนกังานผูน้ัน้เป็นผูม้ีคณุสมบติัครบถว้นตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง         
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตัง้และตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนและแต่งตัง้
พนกังานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้    
      (2) ใหด้  าเนินการคดัเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบติังานที่       
ผ่านมาของพนกังานเทศบาลผูน้ัน้  

    (3) ใหเ้ทศบาลก าหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบติังานตาม (2)           
โดยตอ้งมีรายการดงัต่อไปนี ้

(ก) ขอ้มลูเก่ียวกบัผูร้บัการประเมิน 
(ข) หนา้ที่ความรบัผิดชอบและความรูค้วามสามารถที่ตอ้งการของต าแหน่ง             

ที่จะประเมิน 
(ค) การประเมินผลการปฏิบติังานและคณุลกัษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ 

    (4) เกณฑก์ารตดัสินการประเมินว่าพนกังานเทศบาลที่จะผ่านการประเมินเพื่อแต่งตัง้
ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ ตอ้งมีมาตรฐานเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าที่ ก.พ.หรือ ก.ค.  ก าหนดไวเ้ป็น         
มาตรฐานส าหรบัขา้ราชการพลเรือนหรือขา้ราชการครู 

    (5) ใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ โดยความ        
เห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล  

  3.   การคดัเลือก เพื่อแต่งตัง้พนกังานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้               
นอกระดบัควบ  ส าหรบัต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งผูป้ฏิบติังานที่มีประสบการณต์ามขอ้ 1 (2)  ให ้          
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก  
  การคดัเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหด้  าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลก าหนด ภายใตก้รอบก าหนด ดงันี ้
 



 
 
 

    (1)  พนกังานผูน้ัน้เป็นผูม้ีคณุสมบติัครบถว้นตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง        
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตัง้และตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนและแต่งตัง้
พนกังานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 
      (2) ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน จ านวน         
ไม่นอ้ยกว่า 5 คน  ประกอบดว้ย   กรรมการในคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นประธานกรรมการ        
ผูท้รงคณุวฒุิที่มีความรูค้วามสามารถในต าแหน่งนัน้ ๆ  หรือมีความรูค้วามสามารถและความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชานัน้ ๆ  เป็นกรรมการ  ผูแ้ทนสว่นราชการที่เก่ียวขอ้งเป็นกรรมการ โดยใหค้ณะกรรมการพนกังาน
เทศบาลแต่งตัง้เลขานกุารหนึ่งคน 

    (3) ใหด้  าเนินการคดัเลือกโดยการพิจารณาคณุสมบติัของบคุคล ประเมินคณุลกัษณะ   
ของบคุคล และประเมินผลงานที่ผ่านมาของพนกังานเทศบาลผูน้ัน้ 

    (4) ใหค้ณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) ก าหนดแบบ และวิธีการประเมิน        
คณุสมบติัของบคุคล คณุลกัษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3)  โดยตอ้งมีรายการดงัต่อไปนี ้

(ก) ขอ้มลูเก่ียวกบัผูร้บัการประเมิน 
(ข) หนา้ที่ความรบัผิดชอบและความรูค้วามสามารถที่ตอ้งการของต าแหน่ง                      

ที่จะประเมิน 
(ค) การประเมินการปฏิบติังานและคณุลกัษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบติังานหรือผลงานทางวิชาการ 
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

    (5) เกณฑก์ารตดัสินการประเมินว่าพนกังานเทศบาลที่จะผ่านการประเมินเพื่อแต่งตัง้
ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ ตอ้งมีมาตรฐานเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าที่  ก.พ. หรือ ก.ค.  ก าหนดไวเ้ป็น        
มาตรฐานส าหรบัขา้ราชการพลเรือนหรือขา้ราชการครู 
      (6) ใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ โดยความ       
เห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

  4.   การคดัเลือก เพื่อแต่งตัง้พนกังานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้                   
นอกระดบัควบ ส าหรบัต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ต าแหน่งวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ   ตามขอ้ 1 (3)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผูด้  าเนินการ  
  การคดัเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหด้  าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลก าหนด ภายใตก้รอบก าหนด ดงันี ้



 
 
 
 

    (1)  พนกังานผูน้ัน้เป็นผูม้ีคณุสมบติัครบถว้นตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง        
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตัง้และตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนและแต่งตัง้
พนกังานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 
      (2) ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน จ านวนไม่
นอ้ยกว่า 5 คน  ดงันี ้ 
           (ก)  กรณีเลื่อนและแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
หรือต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะตัง้แต่ระดบั 7 ลงมา  ใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบดว้ย        
ผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และผูแ้ทนส่วนราชการที่เก่ียวขอ้ง  
และผูท้รงคณุวฒุิอื่นที่มีความรูค้วามสามารถในสาขานัน้หรือดา้นวิชาชีพเฉพาะนัน้  เป็นกรรมการ  โดยให้
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลแต่งตัง้เลขานกุารหนึ่งคน 
            (ข)  กรณีเลื่อนและแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
หรือต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะระดบั 8  ขึน้ไป หรือ  แต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะระดบั 9  ขึน้ไป  
ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลงาน  ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิที่มี
ความรูค้วามสามารถในงานดา้นวิชาชีพนัน้โดยเฉพาะ หรือมีความรูค้วามสามารถและความเชี่ยวชาญ      
ในงานดา้นนัน้โดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด  โดยใหค้ณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลแต่งตัง้เลขานกุาร 

    (3) ใหด้  าเนินการคดัเลือกโดยการพิจารณาคณุสมบติัของบคุคล ประเมินคณุลกัษณะ   
ของบคุคล และประเมินผลงานของพนกังานเทศบาลผูน้ัน้ 

    (4) ใหค้ณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) ก าหนดแบบ และวิธีการประเมิน        
คณุสมบติัของบคุคล คณุลกัษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3)  โดยตอ้งมีรายการดงัต่อไปนี ้
 (ก) ขอ้มลูเก่ียวกบัผูร้บัการประเมิน 
 (ข) หนา้ที่ความรบัผิดชอบและความรูค้วามสามารถที่ตอ้งการของต าแหน่ง                     
ที่จะประเมิน 
 (ค) การประเมินการปฏิบติังานและคณุลกัษณะของบคุคลเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
 (ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
และต าแหน่งทางวิชาการของพนกังานเทศบาล 
 (จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
 



 
 
 
 

    (5) เกณฑก์ารตดัสินการประเมินว่าพนกังานเทศบาลที่จะผ่านการประเมินเพื่อแต่งตัง้
ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ ตอ้งมีมาตรฐานเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าที่ ก.พ. ก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐานส าหรบั
ขา้ราชการพลเรือน 
      (6) ใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัสงูขึน้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

  5.   การคดัเลือก เพื่อแต่งตัง้พนกังานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ ส าหรบั
ต าแหน่งผูบ้รหิารของเทศบาล ตามขอ้ 1 (4)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก   
  การคดัเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหด้  าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลก าหนด  ภายใตก้รอบก าหนด ดงันี ้

(1) พนกังานเทศบาลผูน้ัน้เป็นผูม้ีคณุสมบติัครบถว้น  ตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรบั
ต าแหน่งที่จะแต่งตัง้  และตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานเทศบาลใหด้ ารง
ต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 

(2) ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลือก จ านวนไม่นอ้ย
กว่า  7  คน ประกอบดว้ย  ผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นประธานกรรมการ  
นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่มีต  าแหน่งว่างที่จะท าการคดัเลือก ผูแ้ทนส่วนราชการที่เก่ียวขอ้ง และ
ผูท้รงคณุวฒุิอื่น เป็นกรรมการ  โดยใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแต่งตัง้เลขานุการคนหน่ึง  
      (3)  หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก  คณุสมบติัของผูม้ีสิทธิเขา้รบัการคดัเลือกในแต่ละ
ต าแหน่งใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดทา้ยนี ้

    (4)  คณะกรรมการคดัเลือกอาจตัง้กรรมการสมัภาษณ ์กรรมการประเมินความ         
เหมาะสมกบัต าแหน่ง หรือเรื่องอื่น ๆ  ที่เก่ียวกบัการคดัเลือกไดต้ามความจ าเป็น  
      (5)   ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกก าหนดวนั  เวลา  สถานที่ด  าเนินการคดัเลือกและ
ระเบียบเก่ียวกบัการคดัเลือกไดเ้ท่าที่จ  าเป็น  และไม่ขดัต่อเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกนี ้ แลว้ใหป้ระธาน
กรรมการประกาศก่อนวนัด าเนินการคดัเลือกไม่นอ้ยกว่า  5  วนัท าการ 
      (6)   ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกประกาศรบัสมคัรการคดัเลือก  โดยระบรุายละเอียด            
ในเรื่อง ชื่อต าแหน่งที่จะด าเนินการคดัเลือกเพื่อแต่งตัง้ คณุสมบติัทั่วไปและคณุสมบติัเฉพาะของผูม้ีสิทธิ
สมคัรเขา้รบัการคดัเลือกส าหรบัต าแหน่งนัน้  วนั  เวลา  และสถานที่รบัสมคัร  เอกสารและหลกัฐานที่ใช ้       
ในการสมคัร เกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือก  การประกาศผลการคดัเลือก และเรื่องอื่น ๆ  หรือขอ้ความอื่นที่       



ผูส้มคัรควรทราบ  โดยใหปิ้ดประกาศรบัสมคัรการคดัเลือกนัน้ไวใ้นที่เปิดเผย  ณ  สถานที่รบัสมคัร และ    
ใหแ้จง้คณะกรรมการพนกังานเทศบาลทกุจงัหวดัและส านกังาน ก.ท. ทราบ หรือจะประกาศทาง
วิทยกุระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสมัพนัธใ์หท้ราบโดยทั่วกนัก่อนวนัที่เริ่มรบั
สมคัร 
      (7)   ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่รบัสมคัร โดยใหม้ีก าหนดเวลารบั   
สมคัรเขา้รบัการคดัเลือกไม่นอ้ยกว่า  15  วนัท าการ 
      (8)  ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิเขา้รบัการคดัเลือกก่อนวนั   
ด าเนินการคดัเลือกไม่นอ้ยกว่า  10  วนัท าการ   
      (9)  ใหน้ายกเทศมนตรีแต่งตัง้ผูไ้ดร้บัคดัเลือก ใหด้ ารงต าแหน่งบรหิารของเทศบาล 
ตามล าดบัที่ในประกาศผลการคดัเลือก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล  
      (10)  ในกรณีที่มีผูผ้่านการคดัเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลงัมี 
ต าแหน่งว่างเพิ่มอีก  ก็อาจใหเ้ทศบาลแต่งตัง้ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกที่เหลืออยู่ในล าดบัที่  ถดัไปตาม          
ประกาศผลการคดัเลือกนัน้ใหด้  ารงต าแหน่งได ้หรืออาจด าเนินการคดัเลือกใหม่ก็ได ้  ทัง้นี ้ ใหอ้ยู่ใน         
ดลุยพินิจของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
       (11)  เมื่อมีการด าเนินการคดัเลือก  ตามที่ก าหนดในขอ้  5  นี ้ ใหค้ณะกรรมการ
พนกังานเทศบาล  ด าเนินการดงันี ้  
   (11.1)  แจง้ส าเนาประกาศรบัสมคัรเขา้รบัการคดัเลือกจ านวน  1 ชุด  ให ้     
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  ก่อนวนัเริ่มรบัสมคัรไม่นอ้ยกว่า  7  วนัท าการ 
   (11.2)  เมื่อไดม้ีการด าเนินการคดัเลือกเสรจ็สิน้แลว้ใหแ้จง้ส าเนาประกาศผล       
การคดัเลือกจ านวน  1  ชุด  ใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลภายใน  5  วนั  นบัแต่วนัประกาศผล
การคดัเลือก 
   (11.3)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรบัสมคัรเขา้รบัการคดัเลือก  
ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิเขา้รบัการคดัเลือก  ก าหนดวนั  เวลา  และสถานที่ด  าเนินการคดัเลือก  ประกาศผล
การคดัเลือกและอื่น ๆ  นอกจากที่ก าหนดไวเ้ดิมใหร้ายงานส านกังาน ก.ท. ภายใน  3  วนั 

  6.  การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้
ส  าหรบัต าแหน่งในสายงานศึกษานิเทศก ์ ตามขอ้ 1 (5)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็น
ผูด้  าเนินการคดัเลือก 
       การคดัเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหด้  าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลก าหนด  ภายใตก้รอบก าหนด  ดงันี ้
       (1)  พนกังานครูเทศบาลผูน้ัน้เป็นผูม้ีคณุสมบติัครบถว้นตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรบั
ต าแหน่งที่จะแต่งตัง้และตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานเทศบาลใหด้ ารง



ต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้  โดยจดัท าค าขอตามแบบและเสนอใหผู้บ้งัคบับญัชารบัรองและตรวจสอบ      
คณุสมบติัพรอ้มทัง้ผลงานทางวิชาการ  (กรณีต าแหน่งที่ตอ้งประเมินผลงานทางวิชาการ) 
 
       (2)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการ        
ปฏิบติังานและหรือความช านาญการหรือความเชี่ยวชาญ  และผลงานทางวิชาการ  จ านวนไม่นอ้ยกว่า         
5  คนในแต่ละกรณี  ดงันี ้
   (ก)  กรณีการเลื่อนและแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งศกึษานิเทศก ์ ตัง้แต่ระดบั 6         
ลงมาใหค้ณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน  ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังาน
เทศบาลเป็นประธานกรรมการ  ผูแ้ทนส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูท้รงคณุวฒุิที่มีความรูค้วามสามารถใน
ต าแหน่งนัน้ ๆ  หรือมีความรูค้วามสามารถความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานัน้  หรือวิชาชีพนัน้เป็นกรรมการ 
   (ข)  กรณีการเลื่อนและแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งศกึษานิเทศก ์ ตัง้แต่ระดบั 7         
ขึน้ไป  ใหค้ณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน  ความช านาญการหรือความเชี่ยวชาญและผลงาน        
ทางวิชาการประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิที่มีความรูค้วามสามารถในงานดา้นวิชาชีพนัน้โดยเฉพาะหรือมี
ความรูค้วามสามารถเชี่ยวชาญในดา้นนัน้โดยเฉพาะ  และผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามที่          
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนด  เป็นกรรมการ 
       (3)  ใหค้ณะกรรมการประเมินฯ  ตามขอ้  (2)  ประเมินผลการปฏิบติังาน  ความ
ช านาญการหรือความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบที่ก าหนดใหต้ามประกาศก าหนด      
หลกัเกณฑก์ารเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งที่สงูขึน้  
       (4)  เกณฑก์ารตดัสินการผ่านประเมินฯ  ตามขอ้  (3)  เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดใน
ประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งที่สงูขึน้ 
       (5)  ใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณาเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานครูเทศบาล  สายงาน
ศกึษานิเทศกใ์หด้ ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

  7.  การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลที่สงักดัสถานศกึษาเพื่อเลื่อนและแต่งตัง้ใหด้  ารง
ต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้  ตามขอ้  1  (6)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก 
       การคดัเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหด้  าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลก าหนดภายใตก้รอบก าหนด  ดงันี ้
       (7.1)  การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลที่สงักดัสถานศกึษาสายงานผูส้อนและสายงาน
ผูส้นบัสนนุการสอนใหด้ ารงต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้ 
 
 
 



 
 
 
 
        (7.1.1)  พนกังานครูเทศบาลผูน้ัน้เป็นผูม้ีคณุสมบติัครบถว้นตาม
คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตัง้  และตามประกาศก าหนด
หลกัเกณฑ ์การเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานครูเทศบาลที่สงักดัสถานศึกษาใหด้ ารงต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้  
โดยจดัท าค าขอตามแบบแลว้เสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้รบัรองและตรวจสอบคณุสมบติั  พรอ้ม
ทัง้ผลงานทางวิชาการ  (กรณีต าแหน่งที่จะตอ้งประเมินผลงานทางวิชาการ) 
   (7.1.2)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแต่งตัง้คณะกรรมการประเมิน       
คณุภาพของงาน  หรือผลการปฏิบติังาน  ความช านาญการหรือความเชี่ยวชาญ  และผลงานทางวิชาการ
ไม่นอ้ยกว่า  5  คนในแต่ละกรณี  ดงันี ้
    (ก)  กรณีการเลื่อนและแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งที่ไม่ตอ้งประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  ใหค้ณะกรรมการประเมินคณุภาพของงาน  ประกอบดว้ย  ผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาล  เป็นประธานกรรมการ  ผูแ้ทนสว่นราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นกรรมการ 
    (ข)  กรณีการเลื่อนและแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งที่จะตอ้งประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  ใหค้ณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน  ความช านาญการหรือความเชี่ยวชาญ  และ
ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิที่มีความรูค้วามสามารถในงานดา้นวิชาชีพนัน้โดยเฉพาะ
หรือมีความรูค้วามสามารถเชี่ยวชาญในดา้นนัน้โดยเฉพาะ  และผูแ้ทนส่วนราชการที่เก่ียวขอ้ง  ตามที่
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนดเป็นกรรมการ 
   (7.1.3)  ใหค้ณะกรรมการประเมินตามขอ้  (7.1.2)  ประเมินคณุภาพของงานหรือ
ผลการปฏิบติังาน  ความช านาญการหรือความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบที่ก าหนดให้
ตามประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานครูเทศบาลที่สงักดัสถานศกึษาใหด้ ารง
ต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้ 

(7.1.4) เกณฑก์ารตดัสินการประเมิน ฯ  ตามขอ้  (7.1.3)  เป็นไปตามเกณฑท์ี่ 
ก าหนดในประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานครูเทศบาลที่สงักดัสถานศึกษาใหด้ ารง
ต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้ 
   (7.1.5)  ใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณาเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานครูเทศบาลที่สงักดั
สถานศึกษา  สายงานผูส้อนและผูส้นบัสนนุการสอนใหด้ ารงต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล   
 
 



 
 
 
       (7.2)  การคดัเลือกพนกังานครูเทศบาลที่สงักดัสถานศกึษา  สายงานผูบ้รหิาร
สถานศึกษาใหด้ ารงต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้ 
   (7.2.1)  พนกังานครูเทศบาลผูน้ัน้เป็นผูม้ีคณุสมบติัครบถว้นตาม
คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง  ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตัง้และตามประกาศก าหนด
หลกัเกณฑ ์การเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานครูเทศบาลที่สงักดัสถานศึกษาใหด้ ารงต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้  
โดยจดัท าขอตามแบบหรือแบบรายงานขอ้มลูสถานศกึษาแลว้เสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้รบัรอง
และตรวจสอบคณุสมบติั  พรอ้มทัง้ผลงานทางวิชาการ  (กรณีต าแหน่งที่จะตอ้งประเมินผลงานวิชาการ) 
   (7.2.2)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผล        
การปฏิบติังาน  ความช านาญการหรือความเชี่ยวชาญ  และผลงานทางวิชาการ  (กรณีการเลื่อนระดบั        
ใหส้งูขึน้)  และคณะกรรมการประเมินคณุภาพปรมิาณงานและสภาพของงานของในโรงเรียนและประเมิน
บคุคลผูค้รองต าแหน่ง  (กรณีการเลื่อนต าแหน่งและระดบัสงูขึน้)  จ านวนไม่นอ้ยกว่า  5  คน  ในแต่ละกรณี  
ดงันี ้
    (ก)  กรณีการเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานครูเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งที่
ตอ้งประเมินผลงานทางวิชาการ  ใหค้ณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน  ความช านาญการหรือ        
ความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิที่มีความรูค้วามสามารถในวิชาชีพนัน้  
โดยเฉพาะหรือมีความรูค้วามสามารถเชี่ยวชาญในดา้นนัน้โดยเฉพาะและผูแ้ทนสว่นราชการที่เก่ียวขอ้ง
ตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนดเป็นกรรมการ 
    (ข)  กรณีการเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานครูเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งที่
ตอ้งประเมินคณุภาพปรมิาณงานของโรงเรียน  ใหค้ณะกรรมการประเมินคณุภาพปรมิาณงาน  และสภาพ
ของงานของโรงเรียนและประเมินบคุคลผูค้รองต าแหน่ง ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิที่มีความรูค้วามสามารถ
ในวิชาชีพนัน้โดยเฉพาะหรือมีความรูค้วามสามารถเชี่ยวชาญในดา้นนัน้โดยเฉพาะและผูแ้ทนสว่นราชการ
ที่เก่ียวขอ้ง  ตามที่ คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก าหนดเป็นกรรมการ 
   (7.2.3)  ใหค้ณะกรรมการประเมินตามขอ้  (7.2.2)  ประเมินผลการปฏิบติังาน  
ความช านาญการหรือความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  (กรณีการเลื่อนระดบัใหส้งูขึน้)  และ
ประเมินคณุภาพปรมิาณงานและสภาพของงานของโรงเรียน  และประเมินบุคคลผูค้รองต าแหน่ง  (กรณี
การเลื่อนต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้)  ตามแบบที่ก าหนดใหต้ามประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนและ
แต่งตัง้พนกังานครูเทศบาลที่สงักดัสถานศกึษาใหด้ ารงต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้ 
 
 



 
 
 
 
    (7.2.4)  เกณฑก์ารตดัสินการประเมินฯ  ตามขอ้  (7.2.3)  เป็นไปตาม
เกณฑท์ี่ก าหนดไวต้ามประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานครูเทศบาลที่สงักดั
สถานศึกษาใหด้ ารงต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้ 
    (7.2.5)  ใหน้ายกเทศมนตรีพิจารณาเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานครู       
เทศบาลที่สงักดัสถานศกึษา  สายงานผูบ้รหิารสถานศกึษา  ใหด้ ารงต าแหน่งและระดบัที่สงูขึน้  โดยความ
เห็นชอบคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

ประกาศ ณ วนัที่               พ.ศ. 2545 
 
 

   รอ้ยต ารวจเอก 
(ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ)์ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

เงือ่นไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
(แนบท้ายประกาศหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาล) 

 
  หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก  คณุสมบติัของผูม้ีสิทธิเขา้รบัการคดัเลือกเพื่อแต่งตัง้
พนกังานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้  ส  าหรบัต าแหน่งผูบ้รหิารของเทศบาลในแต่ละต าแหน่ง
ตามขอ้  5 (3)  แห่งประกาศหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการคดัเลือกส าหรบัพนกังานเทศบาล  มีดงัต่อไปนี  ้
  1.  เกณฑแ์ละวิธีการคัดเลือก  ขั้นตอนในการคัดเลือกและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ        
เข้ารับการคัดเลือก 
       1.1  เกณฑใ์นการคัดเลือก        

เกณฑใ์นการคดัเลือกควรจะพิจารณาว่าผูเ้ขา้รบัการคดัเลือกแต่ละคนมีความรู  ้
ความสามารถ  ทกัษะ  ประสบการณแ์ละผลงานในอดีต  วิสยัทศันก์ารปฏิบติังานในต าแหน่งที่จะเขา้รบั
การคดัเลือก  ประวติัการรบัราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคณุลกัษณะต่าง ๆ  อย่างไร  โดยใหผู้เ้ขา้รบั
การคดัเลือก  การจดัท าและน าเสนอวิสยัทศันใ์นการเขา้ด ารงต าแหน่งที่เขา้รบัการคดัเลือก  และน าเสนอ
ผลงานในอดีตที่ประสบความส าเรจ็อนัเกิดจากการบรหิารงานของผูเ้ขา้รบัการคดัเลือกมาแลว้  ซึ่งก าหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงันี ้
       ก.  สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหน้าที ่ ความประพฤติ
และคุณลักษณะอื่น ๆ  จ านวน  100  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
   1)  วิสยัทศันใ์นการปฏิบติังานในต าแหน่งที่ขอรบัการคดัเลือก จ านวน 20 คะแนน 
         วิสยัทศันใ์นการปฏิบติังานในต าแหน่งที่จะขอรบัการคดัเลือก  ผูเ้ขา้รบัการ        
คดัเลือก  จะตอ้งจดัท าเอกสารเพื่อแสดงวิสยัทศันใ์นการปฏิบติังานในต าแหน่งที่ขอรบัการคดัเลือก  โดย
ควรจะน าเสนอขอ้มลูดา้นต่าง ๆ  ดงันี ้

• ขอ้มลูสว่นบุคคล 

• แนวคิดในการปฏิบติังานในต าแหน่งที่ขอรบัการคดัเลือก 

• แนวทางพฒันางานในหนา้ที่ 

• แนวทางพฒันาเทศบาลหากไดร้บัการคดัเลือก 
2)  ความรอบรูง้านในหนา้ที่ จ านวน  20  คะแนน 
      ความรอบรูง้านในหนา้ที่  พิจารณาจากความรูง้านในหนา้ที่ของต าแหน่งที่จะ 

แต่งตัง้  รฐัธรรมนญู  กฎหมายว่าดว้ยเทศบาล  กฎหมายระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น  กฎหมาย  
ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ  ใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  กฎหมายเก่ียวขอ้งกบั      
เทศบาลในสายงานที่ปฏิบติั  รวมทัง้ความรูเ้ก่ียวกบัเหตกุารณปั์จจบุนัทางเศรษฐกิจสงัคม  และการเมือง 



 
 
 
   3)  ผลงานที่ประสบความส าเรจ็ในอดีต  จ านวน  10  คะแนน 
        ผูเ้ขา้รบัการคดัเลือกจะตอ้งจดัท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเรจ็
มาแลว้  และเกิดผลดีและเป็นประโยชนต่์อทางราชการ  สามารถที่จะน าไปเป็นตวัอย่างแก่ผูอ่ื้นหรือ     
หน่วยงานสว่นราชการอ่ืนได ้ เช่น  การจดัโครงการใหม่ ๆ  ที่ประชาชนไดร้บัประโยชนจ์ านวนมาก ๆ  หรือ  
การคิดคน้แนวทางบรหิารงานใหม่ ๆ  และสามารถน าไปปฏิบติัจนประสบผลส าเรจ็ไดผ้ลดียิ่ง  โดยใหจ้ดัท า
เป็นเอกสารน าเสนอคณะกรรมการคดัเลือก  (อาจจดัท ารวมกบัวิสยัทศันก์็ได)้ 
   4)  ความรอบรูใ้นการบรหิาร  จ านวน  10  คะแนน 
        ผูเ้ขา้รบัการประเมินจะตอ้งมีความรอบรูใ้นเรื่องการบรหิาร  เช่น  หลกัการ
บรหิารสมยัใหม่  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบรหิารเชิงกลยทุธ ์ เทคนิคการบรหิารต่าง ๆ   
   5)  การบรหิารอย่างมืออาชีพ  จ านวน  10  คะแนน 
        การบรหิารอย่างมืออาชีพ  พิจารณาจากการตดัสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ ์ 
ความเป็นผูน้  า  ปฏิภาณไหวพรบิความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ปัญหาเฉพาะหนา้  ของผูเ้ขา้รบั
การคดัเลือก 
   6)  การบรหิารงานบุคคล  จ านวน  10  คะแนน 
        การบรหิารงานบุคคล  พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรบัตวั  ทกัษะใน          
การสื่อสาร  การประสานสมัพนัธ ์ ของผูเ้ขา้รบัการคดัเลือก  การประสานงานกบัสว่นอ่ืน 
   7)  การบรหิารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์  จ านวน  10  คะแนน 
        การบรหิารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์  พิจารณาจาก  ความรบัผิดชอบและการ
ตรวจสอบไดก้ารท างานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์  การบรหิารราชการ 
   8)  ความประพฤติและค่านิยมสรา้งสรรค ์และคณุลกัษณะอื่น ๆ 10 คะแนน  เช่น 
        1)  ความประพฤติและค่านิยมสรา้งสรรคท์ี่จ  าเป็นส าหรบันกับรหิารพิจารณา
จากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ที่และภารกิจของสว่นราชการ   เช่น   มุ่งประโยชนข์อง 
สว่นรวม  มีความซื่อสตัย ์ ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม  กล่าวคือ  กลา้คิด  กลา้ท า  กลา้น า  
กลา้เปลี่ยน  มีความโปรง่ใส   
        2)  ความอตุสาหะ  พิจารณาจากความมีมานะ  อดทน  และเอาใจใส่หนา้ที่
การงาน  กระตือรือรน้ในการปฏิบติังาน  อทุิศเวลาใหก้บัทางราชการ  มีความขยนัหมั่นเพียร 
        3)  มนษุยสมัพนัธ ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบติังานรว่มกบัผูอ่ื้น
อย่างมีประสิทธิภาพ  ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  ยอมรบัในความสามารถของผูร้ว่มงานทกุระดบั    



แกไ้ขและลดขอ้ขดัแยง้อนัอาจจะเป็นอปุสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดีกบัประชาชนผูม้าติดต่อรวมทัง้เต็มใจในการใหค้วามช่วยเหลือและบรกิารผูม้าติดต่อ 
 
 
        4)  ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน  การสื่อสารกบัผูบ้งัคบับญัชา  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
รว่มงาน  ความสามารถในการใชภ้าษาอย่างเหมาะสม 
       5)  ทศันคติ  พิจารณาจากความคิดสรา้งสรรค ์ ความพยายามในการบริหารงาน  
ความรบัผิดชอบ 
        6)  ความมั่นคงในอารมณ ์ พิจารณาจากความหนกัแน่นของสภาวะอารมณ์ 
       ข. ประวัติการรับราชการ  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  (รายละเอียดแนบท้าย) 
ได้แก่ 
             1)  เงินเดือน คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
             2)  วฒุิการศกึษา คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
             3)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในต าแหน่งสายงานและระดบัปัจจบุนั            

   คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
                                    4)  อายรุาชการ  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
                                    5)  ความผิดยอ้นหลงั (วินยั) 5 ปี คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
                                    6)  ความดีความชอบยอ้นหลงั 5 ปี คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
       1.2  วิธีการคัดเลือก 
   ก าหนดวิธีการที่ใชใ้นการประเมิน  โดยอาจใชว้ิธีสมัภาษณ ์  หรืออาจใชว้ิธีการอ่ืน
เพิ่มเติม  เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่จะแสดงออกถึงความรู ้ ความสามารถ  ความเหมาะสมของผูส้มคัรตามที่
ประกาศไวใ้นประกาศรบัสมคัรคดัเลือก  โดยก าหนดใหผู้เ้ขา้รบัการคดัเลือกจะตอ้งจดัท าเอกสารในเรื่อง
วิสยัทศันใ์นการปฏิบติังานในต าแหน่งที่ขอรบัการคดัเลือก  ตลอดจนจดัท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบ
ความส าเรจ็   โดยตอ้งยื่นเอกสารตามจ านวนชุดที่ก าหนดไวใ้นประกาศรบัสมคัรต่อคณะกรรมการคดัเลือก
ในวนัรบัสมคัร  ตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศรบัสมคัรและใหผู้เ้ขา้รบัการคดัเลือกน าเสนอวิสยัทศันแ์ละ         
ผลงานที่ประสบความส าเรจ็ต่อคณะกรรมการคดัเลือก  ในวนัที่เขา้รบัการคดัเลือกตามที่ก าหนดไวใ้น
ประกาศรบัสมคัร 

     1.3  ขั้นตอนการคัดเลือก 
1.3.1 เมื่อจะมีการคดัเลือกเพื่อแต่งตัง้พนกังานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งใน 

ระดบัที่สงูขึน้ส  าหรบัต าแหน่งผูบ้รหิารของเทศบาลใหเ้ทศบาลที่มีต  าแหน่งว่างแจง้ชื่อต าแหน่ง  เลขที่
ต  าแหน่งและขอ้มลูต่าง ๆ  ส าหรบัใชป้ระกอบการพิจารณา  เช่น  หนา้ที่ความรบัผิดชอบ  ลกัษณะงานที่



ปฏิบติั  ความรูค้วามสามารถที่ตอ้งการของแต่ละต าแหน่ง  เป็นตน้  (ตามแบบแนบทา้ย)  ไปยงั ก.ท.จ.         
ตน้สงักดั  เพื่อสง่ต่อใหค้ณะกรรมการคดัเลือกที่ ก.ท.จ.แต่งตัง้ตามขอ้  5 (2)  แห่งประกาศหลกัเกณฑแ์ละ 
 
 
เงื่อนไขการคดัเลือกส าหรบัพนกังานเทศบาล  วิเคราะหง์านในต าแหน่งที่ว่างหรือจะว่าง  ก าหนดความรู้
ความสามารถ  คณุลกัษณะที่จ  าเป็นในการปฏิบติังานส าหรบัต าแหน่ง  หรือเป็นการก าหนดว่าพฤติกรรม
แบบใดหรือคณุลกัษณะแบบใดของผูเ้ขา้รบัการคดัเลือกที่จะสามารถท างานนัน้ไดป้ระสบความส าเรจ็       
ซึ่งไดแ้ก่สมรรถนะหลกัทางการบรหิาร  โดยใหก้ารปฏิบติังานในหนา้ที่  ความประพฤติ  ประวติัการรบั        
ราชการ  และคณุลกัษณะที่จ  าเป็นในการปฏิบติังาน  ซึ่งอาจพิจารณาแนวคิด  ทศันคติ  ค่านิยมสรา้งสรรค์
ของนกับรหิารที่พงึมี  การปฏิบติังานที่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการตามหลักการบรหิารจดัการบา้นเมืองและ
สงัคมที่ดีตลอดจนแรงจงูใจที่จะเป็นแรงขบัใหส้ามารถปฏิบติังานไดป้ระสบความส าเร็จ 
   1.3.2  คณะกรรมการคดัเลือกก าหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  ขัน้ตอนในการคดัเลือก  
พนกังานเทศบาลเพื่อแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งที่ว่างใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก  คณุสมบติั   
มีสิทธิเขา้รบัการคดัเลือก  ตามประกาศฉบบันีแ้ละประกาศใหท้ราบทั่วกนั  ดงันี  ้
    1)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกว่าแต่ละพฤติการณห์รือ                
คณุลกัษณะต่าง ๆ  นัน้  ควรจะพิจารณาจากขอ้มลูใดประกอบการพิจารณาเพื่อใหท้ราบถึงความรู้
ความสามารถ  ทกัษะของผูบ้รหิาร  เช่น  พิจารณาจากประวติัการท างาน  ประวติัสว่นบคุคล  
ประสบการณ ์  การฝึกอบรม  และดงูาน  ผลการปฏิบติังานตามเป้าหมายในอดีตดา้นบรหิารการจดัการ  
วิสยัทศัน ์ เป็นตน้ 
    2)  ก าหนดวิธีการที่ใชใ้นการประเมิน  โดยใชว้ิธีการสมัภาษณ ์ หรือ      
อาจใชว้ิธีการอ่ืนเพิ่มเติม  โดยใหผู้เ้ขา้รบัการคดัเลือกน าเสนอวิสยัทศันแ์ละผลงานที่ประสบความส าเรจ็ที่
ผ่านมาเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่จะแสดงออกถึงความรู ้ ความสามารถ  และความเหมาะสมของบคุคลในต าแหน่ง
ที่เปิดคดัเลือก  ทัง้นีใ้หร้ะบจุ านวนเอกสารที่ตอ้งจดัสง่ ก าหนดวนัสง่เอกสารวิสยัทศันแ์ละผลงานและ
ก าหนดเสนอวิสยัทศันแ์ละผลงานในวนัคดัเลือก  (สมัภาษณ)์ 
   1.3.3  การก าหนด  วนั  เวลา  สถานด าเนินการคดัเลือก  และระเบียบเก่ียวกบั
การคดัเลือก 
   1.3.4  การประกาศรบัสมคัร  และรบัสมคัร  ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิเขา้รบัการ 
คดัเลือกตามขอ้  5 (4) (5) (6)  ทัง้นีใ้นการก าหนดวนัคดัเลือกใหค้ณะกรรมการคดัเลือกที่ ก.ท.จ.แต่งตัง้
ประกาศก าหนดใหพ้รอ้มกนัทั่วประเทศปีละไม่เกิน  4  ครัง้ ตามระยะเวลา  ดงันี  ้

1) ครัง้ที่ 1  ในวนัท าการสดุทา้ยของเดือนกมุภาพนัธ์ 
2) ครัง้ที่ 2  ในวนัท าการสดุทา้ยของเดือนพฤษภาคม 
3) ครัง้ที่ 3  ในวนัท าการสดุทา้ยของเดือนสิงหาคม 



4) ครัง้ที่ 4  ในวนัท าการสดุทา้ยของเดือนพฤศจิกายน 
โดยใหผู้ม้ีสิทธิสมคัรเขา้รบัการคดัเลือกไดเ้พียงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง และสมคัรเขา้รบัการคดัเลือกได้
เพียงแห่งเดียว 
 
 
   1.3.5  ใหผู้เ้ขา้รบัการคดัเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสยัทศันแ์ละผลงานที่ประสบ
ความส าเรจ็ตามจ านวนที่ก าหนดไวใ้นประกาศรบัสมคัรต่อคณะกรรมการคดัเลือกในวนัรบัสมคัร  จ านวนชดุ
เพื่อใหค้ณะกรรมการคดัเลือกไดศ้ึกษาพิจารณาก่อน 
   1.3.6  ในการด าเนินการคดัเลือก  ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการคดัเลือกเสนอ        
รายชื่อพนกังานเทศบาลที่สมคัรเขา้รบัการคดัเลือกในต าแหน่งที่จะแต่งตัง้  ซึ่งมีคณุสมบติัครบถว้นและ       
อยู่ในหลกัเกณฑท์ี่จะเลื่อนขึน้ด ารงต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ไดต่้อคณะกรรมการคดัเลือก  โดยขอ้มลูดงักลา่ว 
จะตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี ้
    (ก)  รายละเอียดเก่ียวกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ  และความตอ้งการของ
ต าแหน่งที่จะแต่งตัง้  เช่น  ขอบเขตของงานในหนา้ที่ของต าแหน่ง  ลกัษณะงานเทคนิคและวิธีการท างาน  
การควบคมุบงัคบับญัชา  ความสมัพนัธก์บัต าแหน่งอื่น  และขอ้มลูอื่น ๆ  เก่ียวกบังานของต าแหน่งที่จะ
แต่งตัง้อนัจะเป็นประโยชนต่์อการใชด้ลุพินิจของคณะกรรมการคดัเลือกตลอดจนคณุลกัษณะของบุคคล       
ที่จะสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพหรือคณุลกัษณะที่พงึประสงค ์ และจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน     
ในต าแหน่ง  เป็นตน้ 
    (ข)  ขอ้มลูพืน้ฐานเก่ียวกบัประวติัการรบัราชการ  และประวติัสว่นตวัของ
ผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลือก  เสนอชื่อเพื่อรบัการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน  รวมทัง้ประวติัการศกึษา
การฝึกอบรม  ดงูาน  ประสบการณ ์ ความสามารถ  ความช านาญ  หรือคณุลกัษณะพิเศษ  ผลงานส าคญั
พิเศษหรือผลงานที่เป็นที่ประจกัษใ์นความสามารถของขา้ราชการประวติัทางวินยัในอดีตของพนกังานผูน้ัน้
ซึ่งควรเป็นขอ้มลูที่เก็บอย่างเป็นระบบ  และไดร้บัการแกไ้ขเพิ่มเติมใหส้มบรูณแ์ละทนัสมยัอยู่เสมอ 
    (ค)  ขอ้มลูยอ้นหลงั  2  ปี  เก่ียวกบัผลการปฏิบติังานประจ าปีของ            
ผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลือกทุกคน  และความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบัความเหมาะสม  และความ 
พรอ้มหรือไม่พรอ้มที่จะเลื่อนขึน้ด ารงต าแหน่งที่สงูขึน้  ซึ่งไดใ้หไ้วภ้ายในระยะเวลาไม่เกิน  1  ปี  ก่อนวนั
เสนอขอ้มลูต่อคณะกรรมการคดัเลือก 
   1.3.7  ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกด าเนินการคดัเลือก  โดยอาจใชว้ิธีการสอบ
สมัภาษณ ์ โดยใหผู้เ้ขา้รบัการคดัเลือกน าเสนอวิสยัทศันแ์ละผลงานหรือวิธีอ่ืนและทดสอบความรูด้า้น       
ต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดแลว้รวมคะแนนสมัภาษณ ์ และคะแนนคณุสมบติัแลว้จดัล าดบัจากผูท้ี่ไดค้ะแนน         
สงูสดุไปหาผูท้ี่ไดค้ะแนนต ่าสดุและใหพ้ิจารณาผูท้ี่มีอยู่ในล าดบัที่ดีกว่าจะไดร้บัการแต่งตัง้ก่อนผูท้ี่อยู่ใน



ล าดบัถดัไป  และหากคะแนนของแต่ละบคุคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากนัใหจ้ดัล าดบัผูท้ี่คะแนนเท่ากนั  
ดงันี ้
 
 
 

(ก) ถา้คะแนนรวมเท่ากนัใหพ้ิจารณาจากคะแนนสมัภาษณก์่อน 
(ข) ถา้คะแนนสมัภาษณเ์ท่ากนัใหพ้ิจารณาจากผูใ้ดไดร้บัแต่งตัง้ให้

ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งระดบัปัจจบุนัก่อน 
(ค) ถา้ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดบัพรอ้มกนัให้

พิจารณาจากเงินเดือนมากกว่า 
(ง) ถา้เงินเดือนเท่ากนั  ใหพ้ิจารณาจากอายรุาชการ 
(จ) ถา้อายรุาชการเท่ากนั  ใหพ้ิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณช์ัน้สงู

กว่า 
(ฉ) ถา้ไดร้บัเครื่องราชอิสริยาภรณช์ัน้เดียวกนัใหพ้ิจารณาผูใ้ดไดร้บัก่อน 
(ช) ถา้ไดร้บัเครื่องราชอิสริยาภรณใ์นชัน้เดียวกนัพรอ้มกนัใหพ้ิจารณา      

ผูใ้ดมีอายมุากกว่า 
1.3.8  เมื่อไดด้  าเนินการคดัเลือกเสรจ็แลว้  ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกรายงานผล 

การคดัเลือกต่อ ก.ท.จ.  โดยจดัท าบญัชีรายชื่อผูท้ี่ผ่านการคดัเลือกและจดัเรียงล าดบัตามผลคะแนนรวม       
ตามขอ้ 1.3.6  โดยใหร้ะบคุะแนนที่ไดไ้วใ้นประกาศดว้ย  เพื่อจะไดป้ระกาศผลการคดัเลือก  และแจง้ให้
เทศบาลแต่งตัง้ผูท้ี่ไดร้บัการคดัเลือกใหด้ ารงต าแหน่งที่คดัเลือกตามล าดบัต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1.4  คณุสมบติัผูม้ีสิทธิเขา้รบัการคดัเลือกเพื่อแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบั        
ที่สงูขึน้ 

 
ต าแหน่ง คุณสมบัติ 

ปลดัเทศบาลระดบั 9 
(นกับรหิารงานเทศบาล 9) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งปลดัเทศบาล  8       
(นกับรหิารงานเทศบาล 8)  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2  ปี 
2.  มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท.ก าหนด 
3.  เงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ 20,640บาท 
 

ปลดัเทศบาลระดบั 8   
(นกับรหิารงานเทศบาล 8) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองปลดัเทศบาล 8 
(นกับรหิารงานเทศบาล 8)  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า   2  ปี 
2.  มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท.ก าหนด 

รองปลดัเทศบาล   
(นกับรหิารงานเทศบาล  8) 

1. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งปลดัเทศบาล 7       
(นกับรหิารงานเทศบาล 7)  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2  ปี   หรือ 
2. ด ารงต าแหน่งนกับรหิารงานเทศบาล 7 มาแลว้ไม่นอ้ย
กว่า  5 ปี 
3. มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง  ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท.ก าหนด 
4. เงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ 16,800บาท 

ปลดัเทศบาล                                            
(นกับรหิารงานเทศบาล 7) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองปลดัเทศบาล 7 
(นกับรหิารงานเทศบาล  7)  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2  ปี   
2.  มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง           
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท.ก าหนด 

รองปลดัเทศบาล   1. ด ารงต าแหน่งนกับรหิารงานเทศบาล 6 มาแลว้ไม่นอ้ย



(นกับรหิารงานเทศบาล 7) กว่า 2 ปี 
2. มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง  ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท.ก าหนด 
3. เงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ 13,680บาท 

ต าแหน่ง คุณสมบัติ 

หน.ส านกัปลดั ระดบั 9 
(นกับรหิารงานทั่วไป 9) หรือ ผูอ้  านวยการ
ส านกัวิชาการและ แผนงาน ระดบั 9        
(นกับรหิารงานทั่วไป 9) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง หน.ส านกัปลดั 
หรือ  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  8 หรือ ผอ.สว่น      
(นกับรหิารงานทั่วไป 8)  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี 
2.  เงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  20,640บาท 

หน.ส านกัปลดั ระดบั 8 
(นกับรหิารงานทั่วไป 8)  
 หน.กองวิชาการและแผนงาน ระดบั 8              
(นกับรหิารงานทั่วไป 8) 
ผอ.สว่น ระดบั 8 (ในส านกัปลดั หรือ ใน
ส านกัวิชาการฯ) (นกับริหารงานทั่วไป 8) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง หน.ส านกัปลดั 7  
หรือ  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 7   (นกับริหารงาน       
ทั่วไป 7)  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  
2.  เงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  16,800 บาท 

หน.ส านกัปลดั ระดบั 7 
(นกับรหิารงานทั่วไป 7)  
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ระดบั 7 
(นกับรหิารงานทั่วไป 7) 

ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง หน.ฝ่าย                
(นกับรหิารงานทั่วไป 7)  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
 

หน.ฝ. ระดบั 7 (นกับรหิารงานทั่วไป 7) 1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง นกับริหาร                
งานทั่วไป 6 มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
2.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  13,680  บาท 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ต าแหน่ง คุณสมบัติ 

ผอ.ส านกัการคลงั ระดบั 9 
(นกับรหิารงานคลงั 9) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผอ.กองคลงั 8
หรือ  ผอ.สว่น ระดบั 8 ในส านกัการคลงั (นกับรหิาร    
งานคลงั 8)  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี 
2.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  20,640  บาท 

ผอ.กองคลงั ระดบั 8  
(นกับรหิารงานคลงั 8) 
ผอ.สว่น ระดบั 8  (ในส านกั) 
(นกับรหิารงานคลงั 8) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง  ผอ.กองคลงั 7  
(นกับรหิารงานคลงั 7)  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า   2 ปี 
2.  เงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้   16,800  บาท 

ผอ.กองคลงั ระดบั 7 
(นกับรหิารงานคลงั 7) 

ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง หน.ฝ่าย ระดบั 7 
(นกับรหิารงานคลงั 7)   มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

หน.ฝ่าย ระดบั 7 
(นกับรหิารงานคลงั 7) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง นกับริหาร        
งานคลงั 6 มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า   2  ปี   
2.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  13,680  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ต าแหน่ง คุณสมบัติ 

ผอ.ส านกัการช่าง ระดบั 9 
(นกับรหิารงานออกแบบและก่อสรา้ง 9) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง ผอ.กองช่าง  8  
ผอ.สว่น  ระดบั 8 ในส านกัการช่าง  (นกับรหิารงาน       
ออกแบบและก่อสรา้ง 8) มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  4  ปี 
2.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  20,640  บาท 

ผอ.กองช่าง ระดบั 8 (นกับริหารงาน               
ออกแบบและก่อสรา้ง 8) ผอ.สว่น  ระดบั 8 
(ในส านกั)   
(นกับรหิารงานออกแบบและก่อสรา้ง 8) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง ผอ.กองช่าง 7              
(นกับรหิารงานออกแบบและก่อสรา้ง  7)  มาแลว้ไม่นอ้ย
กว่า 2 ปี 
2.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  16,800  บาท 

ผอ.กองช่าง 7 
(นกับรหิารงานออกแบบและก่อสรา้ง 7) 

ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง หน.ฝ่าย (นกั
บรหิารงานออกแบบและก่อสรา้ง 7) มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า    
2  ปี 

หน.ฝ่าย ระดบั 7 
(นกับรหิารงานออกแบบและก่อสรา้ง 7) 

1.  ด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่ง นกับรหิารงาน
ออกแบบและก่อสรา้ง 6  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2 ปี 
2.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  13,680  บาท 

 
 
 



ต าแหน่ง คุณสมบัติ 

ผอ.ส านกัการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม          
ระดบั 9  
(นกับรหิารงานสาธารณสขุ 9) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง ผอ.กอง      
สาธารณสขุ ฯ  8 หรือ ผอ.ส่วน ระดบั 8 ในส านกัการ
สาธารณสขุ ฯ (นกับริหารงานสาธารณสขุ 8)  
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี 
2.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  20,640  บาท 

ผอ.กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม           
ระดบั 8  (นกับรหิารงานสาธารณสขุ 8) 
ผอ.สว่น  ระดบั 8  (ในส านกั) 
(นกับรหิารงานสาธารณสขุ 8) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง ผอ.กอง          
สาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 7  (นกับริหารงาน                 
สาธารณสขุ 7)มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า   2  ปี 
2.  เงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ 16,800 บาท 

ผอ.กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม         
ระดบั 7  (นกับรหิารงานสาธารณสขุ 7) 

ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง หน.ฝ่าย ระดบั 
7 (นกับรหิารงานสาธารณสขุ 7)  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
2 ปี   

หน.ฝ่าย ระดบั  7   
(นกับรหิารงานสาธารณสขุ 7)   

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง นกั
บรหิารงานสาธารณสขุ 6  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2  ปี 
2.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  13,680  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่ง คุณสมบัติ 

ผอ.ส านกัการศกึษา ระดบั 9 
(นกับรหิารการศึกษา 9) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง ผอ.กอง              
การศึกษา ระดบั 8 (นกับรหิารการศกึษา 8)  มาแลว้ไม่
นอ้ยกว่า  4 ปี   
2.  มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนด 
3.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  20,640  บาท 

ผอ.กองการศกึษา ระดบั 8 
(นกับรหิารงานการศึกษา 8) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง ผอ.สว่นฯ          
ระดบั 8 (นกับริหารการศึกษา 8)  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
2.  มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนด 
 

ผอ.สว่นฯ  ระดบั 8 (ในส านกั) 
(นกับรหิารการศึกษา 8) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง ผอ.กอง         
การศึกษา ระดบั 7  (นกับริหารการศกึษา 7)  มาแลว้        
ไม่นอ้ยกว่า  1  ปี 
2.  มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนด 
3.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  16,800  บาท 

ผอ.กองการศกึษา ระดบั 7 
(นกับรหิารการศึกษา 7) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผูช้่วย
ผูอ้  านวยการกองการศึกษา หรือ หน.ฝ.การศึกษา ระดบั 7  
(นกับรหิารการศึกษา 7) มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2 ปี 
2.  มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนด 
 

ผช.ผอ.กอง หรือ หน.ฝ.การศึกษา ระดบั 7                              
(นกับรหิารการศึกษา 7) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหวัหนา้กอง       
การศึกษาระดบั 6 หรือ  ผูช้่วยผูอ้  านวยการการศกึษา 
ระดบั 6 หรือนกับริหารการศึกษา ระดบั 6 มาแลว้ไม่นอ้ย
กว่า 2 ปี 
2. มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนด 
3. ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  13,680  บาท 



ต าแหน่ง คุณสมบัติ 

ผอ.ส านกัการประปา ระดบั 9 
(นกับรหิารงานประปา 9) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง ผอ.กองการ
ประปา 8 หรือ  ผอ.สว่น ระดบั 8 ในส านกัการประปา          
(นกับรหิารงานประปา 8) มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี 
2.  เงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  20,640 บาท 

ผอ.กองการประปา ระดบั 8 
(นกับรหิารงานประปา 8) 
ผอ.สว่น ระดบั 8 (ในส านกั) 
(นกับรหิารงานประปา 8) 

1.  ด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่ง  ผอ.กองการ
ประปา 7  (นกับรหิารงานประปา 7) มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า       
2 ปี 
2.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  16,800 บาท 

ผอ.กองการประปา ระดบั 7 
(นกับรหิารงานประปา 7) 

ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง หน.ฝ่าย         
(นกับรหิารงานประปา 7)  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

หน.ฝ่าย ระดบั 7 
(นกับรหิารงานประปา 7) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง นกับริหาร           
งานประปา 6 มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
2.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้ 13,680  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่ง คุณสมบัติ 

ผอ.ส านกัการแพทย ์ระดบั 9 
(นายแพทย ์9) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง ผอ.กอง
การแพทย ์ 8 หรือ ผอ.สว่น ระดบั 8  ในส านกัการแพทย ์         
(นายแพทย ์8) มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  4  ปี 
2.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  20,640  บาท 

ผอ.กองการแพทย ์ระดบั 8  
(นายแพทย ์8) 
ผอ.สว่น ระดบั 8 (ในส านกั) 
(นายแพทย ์8) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง ผอ.กอง
การแพทย ์7  (นายแพทย ์7)  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี   
2.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  16,830 บาท 
 

ผอ.กองการแพทย ์ระดบั 7 
(นายแพทย ์7) 

ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง หน. ฝ.ระดบั 7                    
(นายแพทย ์7)  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

หน.ฝ่าย ระดบั 7 
(นายแพทย ์7) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง นายแพทย ์6   
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2 ปี 
2.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  13,680  บาท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าแหน่ง คุณสมบัติ 

ผอ.ส านกัช่างสขุาภิบาล ระดบั 9 
(นกับรหิารงานช่างสขุาภิบาล 9) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง ผอ.กองช่าง
สขุาภิบาล 8 หรือ ผอ.สว่น ระดบั 8 ในส านกัการช่าง
สขุาภิบาล  (นกับรหิารงานช่างสขุาภิบาล 8) มาแลว้         
ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี 
2. ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  20,640 บาท 

ผอ.กองช่างสขุาภิบาล ระดบั 8  
(นกับรหิารงานช่างสขุาภิบาล 8) 
ผอ.สว่น ระดบั 8 (ในส านกั) 
(นกับรหิารงานช่างสขุาภิบาล 8) 

1.  ด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่ง ผอ.กองช่าง
สขุาภิบาล 7 (นกับรหิารงานช่างสขุาภิบาล 7)  มาแลว้     
ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี   
2.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่า   16,800  บาท 

ผอ.กองช่างสขุาภิบาล ระดบั 7 
(นกับรหิารงานช่างสขุาภิบาล 7) 

ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง หน.ฝ่าย              
(นกับรหิารงานช่างสขุาภิบาล 7) มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

หน.ฝ่าย ระดบั 7 
(นกับรหิารงานช่างสขุาภิบาล 7) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง นกับริหารงาน
ช่างสขุาภิบาล 6  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
2.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  13,680  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่ง คุณสมบัติ 

ผอ.ส านกัสวสัดิการสงัคม ระดบั 9 
(นกับรหิารงานสวสัดิการสงัคม 9) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง ผอ.กอง
สวสัดิการสงัคม 8 หรือ ผอ.ส่วน ระดบั 8 ในส านกั
สวสัดิการสงัคม  (นกับรหิารงานสวสัดิการสงัคม 8)  
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี 
2.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  20,640  บาท 

ผอ.กองสวสัดิการสงัคม ระดบั 8 
(นกับรหิารงานสวสัดิการสงัคม 8) 
ผอ.สว่น ระดบั 8 (ในส านกั) 
(นกับรหิารงานสวสัดิการสงัคม 8) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง ผอ.กอง            
สวสัดิการและสงัคม 7  (นกับรหิารงานสวสัดิการสงัคม 7)  
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
2.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  16,800 บาท 

ผอ.กองสวสัดิการสงัคม ระดบั 7 
(นกับรหิารงานสวสัดิการสงัคม 7) 

ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง หน.ฝ่าย ระดบั 7  
(นกับรหิารงานสวสัดิการสงัคม 7)  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า         
2 ปี 

หน.ฝ่าย ระดบั 7   
(นกับรหิารงานสวสัดิการสงัคม 7) 

1.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง นกับริหาร         
งานสวสัดิการสงัคม 6  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2 ปี 
2.  ไดร้บัเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขัน้  13,680  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



ประวัติการรับราชการ 
(เอกสารแนบทา้ยเงื่อนไขหลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก คณุสมบติัผูม้ีสิทธิเขา้รบัการคดัเลือก ขอ้    ข.) 

 
1.  เงนิเดือน  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
(ตาม พ.ร.บ. เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  พ.ศ.2538) 
 

ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนน 
42,170 
40,790 
39,410 
38,030 
36,650 
35,490 
34,330 
33,170 
32,010 
30,850 
29,690 
28,580 
27,510 
26,480 
25,460 
24,480 
23,520 
22,560 
21,600 
20,640 
19,680 
18,720 
17,760 
16,800 

29,810 
28,870 
27,930 
26,990 
26,050 
25,110 
24,170 
23,260 
22,390 
21,550 
20,720 
19,320 
19,140 
18,360 
17,590 
16,800 
16,020 
15,240 
14,460 
13,680 

24,440 
23,660 
22,880 
22,100 
21,320 
20,540 
19,770 
19,020 
18,290 
17,580 
16,890 
16,240 
15,600 
14,960 
14,320 
13,680 
13,040 
12,400 
11,760 
11,120 

20 
19.60 
19.20 
18.80 
18.40 

18 
17.60 
17.20 
16.80 
16.40 

16 
15.60 
15.20 
14.80 
14.40 

14 
13.60 
13.20 
12.80 
12.40 

 
 



2.  วุฒกิารศกึษา  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
 

ระดับ  9 ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนทีไ่ด้ 
  
                            ปรญิญาเอก 
                             ปรญิญาโทหรือเทียบเท่า * 
                             ประกาศนียบตัรชัน้สงูหรือเทียบเท่า 
                             ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
                             ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูหรือเทียบเท่า 
                             ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า 
                             ประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 
                             ม.ศ.3  ม.ศ.5  (ม.3 / ม.6)  หรือเทียบเท่า 

 
20 

18.80 
18.40 

18 
17.20 
16.40 

16 
15.60 

 
 
 *  วุฒกิารศึกษาเทยีบเท่า หมายถึงเทยีบเท่าวุฒกิารศึกษาที ่ก.ท. ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงาน  รวมคะแนน  20  คะแนน 

      1)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานระดับปัจจุบัน  คะแนนเต็ม  14  คะแนน 
 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนทีไ่ด้ 
 

10 ปี  ขึน้ไป 
                               9  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  10  ปี 

8  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน    9  ปี 
7  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน    8  ปี 
6  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน    7  ปี 
5  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน    6  ปี 
4  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน    5  ปี 
3  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน    4  ปี 
2  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน    3  ปี 
1  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน    2  ปี 
ต ่ากว่า  1  ปี  

 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 



      2)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานปัจจุบัน  (พิจารณาเฉพาะต าแหน่งในสายงานโดยไม่
ตอ้งพิจารณาระดบัต าแหน่ง เช่น นกับรหิารงานเทศบาล  นกับรหิารงานคลงั เป็นตน้)  คะแนนเต็ม  6  คะแนน 

 
ระดับ  9 ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนทีไ่ด้ 

 
15 ปี  ขึน้ไป 
14 ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  15  ปี 
13 ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  14  ปี 
12 ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  13  ปี 
11 ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  12  ปี 
10 ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  11  ปี 

                               9  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  10  ปี 
8  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน    9  ปี 
7  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน    8  ปี 
6  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน    7  ปี 
5  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน    6  ปี 
4  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน    5  ปี 
3  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน    4  ปี 
2  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน    3  ปี 
1  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน    2  ปี 
ต ่ากว่า  1  ปี 
 

 
6 

5.8 
5.6 
5.4 
5.2 
5.0 
4.8 
4.6 
4.4 
4.2 
4.0 
3.8 
3.6 
3.4 
3.2 
3.0 

 
หมายเหต ุ :  การนบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใหน้บัถึงวนัเริ่มตน้ของปีงบประมาณที่ท าการคดัเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  อายุราชการ  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนทีไ่ด้ 
 

35 ปี  ขึน้ไป 
                             33  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  35  ปี 
                             31  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  33  ปี 
                             29  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  31  ปี 
                             27  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  29  ปี 
                             25  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  27  ปี 
                             23  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  25  ปี 
                             21  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  23  ปี 
                             19  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  21  ปี 

17  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน 19  ปี 
                             15  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  17 ปี  
                             13  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  15 ปี 
                             11  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  13 ปี   
                               9  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน  11 ปี 

7  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน   9 ปี  
5  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน   7 ปี 
3  ปี  ขึน้ไป  แต่ไม่เกิน   5 ปี 
ต ่ากว่า  3  ปี  ลงมา  

 
20 

19.60 
19.20 
18.80 
18.40 

18 
17.60 
17.20 
16.80 
16.40 

16 
15.60 
15.20 
14.80 
14.40 

14 
13.60 
13.20 

 
 
หมายเหต ุ: การนบัอายรุาชการใหน้บัถึงวนัเริ่มตน้ของปีงบประมาณที่ท าการคดัเลือก 
 
 
 
 
 
 
   



 

5.  ความผิดย้อนหลัง  5  ปี  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
 

 
ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนทีไ่ด้ 

 
ไม่เคยถกูลงโทษทางวินยั  
ว่ากลา่วตกัเตือน 1 ครัง้ 
ภาคทณัฑ ์1 ครัง้ 
ตดัเงินเดือน 1 ครัง้ 
ลดขัน้เงินเดือน 1 ครัง้ 
ถกูลงโทษทางวินยั  2  ครัง้ (ไม่รวมว่ากลา่วตกัเตือน) 
ถกูลงโทษทางวินยัเกินกว่า  2  ครัง้ 

 
10 
9.8 
9.6 
9.4 
9.2 
9.0 
8.8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง 5 ปี  คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 
 
 

ไดร้บัการเลื่อนขัน้เงินเดือน 
 
  2 ขัน้/ครัง้/ปี            1.5 ขัน้/ครัง้/ปี             1 ขัน้/ครัง้/ปี 

 
รวม 

 
(จ านวนขัน้/ปี) 

 
คะแนนที่ได ้

        5                              -                                 -                              10 10 
        4                              1                                - 9.5 9.8 
        4                              -                                1 
        3                              2                               - 

9 
9 

9.6 

        3                              1                               1        
        2                              3                               - 

8.5 
8.5 

9.4 

        3                              -                                2 
        2                              2                               1 
        1                              4                               -  

8 
8 
8 

9.2 

        2                              1                               2 
        1                              3                               1 
        -                               5                               - 

7.5 
7.5 
7.5 

9.0 

        2                              -                                3 
        1                              2                               2 
        -                              4                                1  

7 
7 
7 

8.8 

        1                             1                                3 
        -                              3                                2 

6.5 
6.5 

8.6 

        1                             -                                 4 
        -                             2                                 3 

6 
6 

8.4 

        -                             1                                 4 5.5 8.2 
        -                             -                                  5 5 8 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งว่างทีจ่ะคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล 
ด ารงต าแหน่งทีสู่งขึน้ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 

(แบบแนบทา้ยเงื่อนไขหลกัสตูรฯ  ขอ้  1.3.1) 



 
 
ส่วนราชการ……………………………………เทศบาล………………………………………………… 
อ าเภอ……………………………………..จังหวัด………………………………………………………. 
ต าแหน่งทีว่่างทีจ่ะด าเนินการคัดเลือก 
     ชื่อต าแหน่ง……………………………………………….. 
     เลขที่ต  าแหน่ง……………………………………………. 
งานในหน้าที ่
1.  หน้าทีค่วามรับผิดชอบ  (ระบงุานหลกั ๆ  ของต าแหน่งว่ามีงานในหนา้ที่อะไรบา้ง) 
     1.1  บรหิารงานในฐานะ………………………………..รบัผิดชอบบรหิาร……………………….. 
            ………………………………………………………………………………………………… 
     1.2  งานในหนา้ที่ของต าแหน่ง  (ระบงุานหลกั ๆ ของต าแหน่ง) 
            1)…………………………………………………………….. 
            2)…………………………………………………………….. 
            3)……………………………………………………………. 
            4)……………………………………………………………. 

ฯลฯ 
2.  ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ  (ระบภุารกิจหลกัของต าแหน่งที่ตอ้งปฏิบติั) 

1) …………………………………………………………………….. 
2) …………………………………………………………………….. 
3) …………………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
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3.  คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       1)  คณุวฒุิทางการศกึษา………………………………………………………………………. 
            ……………………………………………………………………………………………… 
       2)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง……………………………………………………………….. 
            ……………………………………………………………………………………………… 
       3)  ประสบการณใ์นการปฏิบติังาน……………………………………………………………. 
            ……………………………………………………………………………………………… 
       4)  เงื่อนไขอื่น ๆ  (ถา้มี) เช่น  การฝึกอบรม…………………………………………………… 
            …………………………………………………………………………………………….. 
            …………………………………………………………………………………………….. 
            …………………………………………………………………………………………….. 
4.  ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 ก าหนดคณุลกัษณะที่เก่ียวกบัความรู ้ ความสามารถ  และคณุลกัษณะต่าง ๆ  ที่จ  าเป็นส าหรบัการ
ปฏิบติังานในต าแหน่ง 
 สมรรถนะหลกัทางการบรหิาร  การปฏิบติังานในหนา้ที่ความประพฤติและคณุลกัษณะอ่ืน ๆ 
 1.  จดัท าเอกสารแสดงวิสยัทศันใ์นการปฏิบติังานในต าแหน่งที่ขอรบัการคดัเลือก 
 2.  ความรอบรูง้านในหนา้ที่ 
 3.  ผลงานที่ประสบความส าเรจ็ในอดีต 
 4.  ความรอบรูใ้นการบริหาร 
 5.  การบรหิารอย่างมืออาชีพ 
 6.  การบรหิารงานบุคคล 
 7.  การบรหิารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์ 
 8.  ความประพฤติและค่านิยมสรา้งสรรคแ์ละคณุลกัษณะอ่ืน ๆ 
  
ผู้จัดท า  (หน่วยงานการเจา้หนา้ที่และผูบ้งัคบับญัชาของต าแหน่งที่จะแต่งตัง้) 
 
(ลงชื่อ)……………………………..   (ลงชื่อ)……………………………. 
 (………………………….)    (…………………………) 
ต าแหน่ง…………………………….   ต าแหน่ง……………………………. 
วนัที่……………………………….   วนัที่……………………………….. 



           
ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับทีสู่งขึน้ 

(เอกสารแนบทา้ยหลกัสตูรฯ  ขอ้  1.3.2) 
ต าแหน่ง…………………….เทศบาล………………………………….. 
อ าเภอ…………………………….จงัหวดั……………………………… 

เรื่อง  รบัสมคัรคดัเลือกพนกังานเทศบาลเพื่อแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง…………………………….. 
*********************** 

  
 ดว้ยคณะกรรมการคดัเลือกพนกังานเทศบาลเพื่อแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง………………………. 
เทศบาล……………………..อ าเภอ……………………………..จงัหวดั………………………..จะ
ด าเนินการคดัเลือกบุคคลเพื่อแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง………………………………..  ฉะนัน้อาศยัอ านาจ
ตามความในขอ้  5 (4)  แห่งประกาศหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการคดัเลือกส าหรบัพนกังานเทศบาล  จึง
ประกาศรบัสมคัรคดัเลือก  ดงัต่อไปนี ้
1.  ต าแหน่ง…………………………………..คดัเลือก 
 ต าแหน่ง…………………………………………เทศบาล……………………………… 
 อ าเภอ………………………………….จงัหวดั……………………………….. 
2.  หนา้ที่ความรบัผิดชอบของต าแหน่ง 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
3.  ลกัษณะงานที่ปฏิบติั 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
4.  คณุสมบติัของผูส้มคัร 
 มีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง………………………….โดย…………….. 
 (ระบตุามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง)  และมีคณุสมบติัอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดงัต่อไปนี  ้
            ……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. ความรูค้วามสามารถท่ีตอ้งการ  (ใหร้ะบรุายละเอียดของความรูค้วามสามารถท่ีตอ้งการในแต่ละดา้น  

ใหล้ะเอียดเท่าที่สามารถระบุได)้ 
   สมรรถนะหลกัทางการบริหาร 
   สมรรถนะที่เก่ียวขอ้งกบังานในต าแหน่ง 
   ความประพฤติ 
   ประวติัการรบัราชการ 
   คณุลกัษณะอื่น ๆ  ที่จ  าเป็นในการปฏิบติังาน 
6.  การสมคัร 
 ใหผู้ม้ีสิทธิสมคัรเขา้รบัการคดัเลือก  สง่ใบสมคัรและเอกสารต่าง ๆ  ตามที่คณะกรรมการคดัเลือกฯ   

ก าหนดไดท้ี่………………………………………………….ตัง้แต่วนัที่……………………………. 
ถึงวนัที่……………………………………………..(ไม่นอ้ยกว่า  7  วนัท าการ) 

7.  เอกสารที่ตอ้งสง่ในการสมคัร 
7.1 ใบสมคัร 
7.2 แบบแสดงวิสยัทศันใ์นการปฏิบติังานในต าแหน่งที่เขา้รบัการคดัเลือกและที่ประสบ

ความส าเรจ็ผลงาน 
7.3 ขอ้มลูต่าง ๆ  ที่คณะกรรมการฯ ก าหนดเพื่อประกอบการพิจารณา  เช่น  ขอ้เสนอเก่ียวกบั

วิสยัทศันข์องผูส้มคัร  ความคาดหวงั  เปา้หมาย  แนวทางการด าเนินงาน  และการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ  ของงานในต าแหน่งที่จะแต่งตัง้  เป็นตน้ 

ส าหรบัการสง่เอกสารตามขอ้  7.2  และขอ้  7.3  จะสง่พรอ้มใบสมคัรหรือภายในระยะเวลาที่  
คณะกรรมการคดัเลือกฯ  ก าหนดก็ได ้
8.  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกบัต าแหน่ง 
 คณะกรรมการคดัเลือกฯ  จะด าเนินการคดัเลือกโดยการประเมินจากเอกสาร  ขอ้มลูต่าง ๆ  ในการ
ประเมินอาจใชว้ิธีการสมัภาษณ ์ หรืออาจก าหนดวิธีการอ่ืนใดเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่แสดงออกถึง
ความรู ้ ความสามารถ  และความเหมาะสมของผูส้มคัรตามที่เห็นสมควร  และอาจกลั่นกรองเบือ้งตน้  
เพื่อใหไ้ดผู้ท้ี่เหมาะสมที่สดุ  3 – 5  คน  แลว้ด าเนินการประเมินความเหมาะสมเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูมากขึน้
ต่อไป   ก็ได ้
9.  การประกาศวนั  เวลา  และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกบัต าแหน่ง 
     …………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………….. 
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10.  เรื่องอื่น ๆ  (ถา้มี) 
     ……………………………………………………………………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

ประกาศ ณ วนัที่………….เดือน………………………..พ.ศ. …………….. 
     (ลงชื่อ)………………………………………… 
      (…………………………………….) 
         ประธานกรรมการคดัเลือกฯ 
        (ชื่อสว่นราชการ) 
 
 
 
 
หมายเหต ุ หากรบัสมคัรหลายต าแหน่ง  อาจแยกรายละเอียดที่ต่างกนัไปอยู่ในเอกสารแนบทา้ยประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทีสู่งขึน้ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร 

ของเทศบาล 
ต าแหน่ง……………………………………….. 

เทศบาล………………………..อ าเภอ……………………….จังหวัด……………………. 
************************** 

 
1.  ชื่อ  …………………………………………..สกลุ…………………………………….. 
 
2.  เพศ        ชาย       หญิง 
 
3.  วนั  เดือน  ปีเกิด…………………………อายปัุจจบุนั………….ปี  วนัเกษียณอายรุาชการ…………… 
 
4.  ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง…………………………………ระดบั………………….. 
 
 ประเภทต าแหน่ง    บรหิารระดบัสงู    บรหิารระดบักลาง 
      วิชาชีพเฉพาะ    เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 ทั่วไป 
เงินเดือน………………บาท   เงินประจ าต าแหน่ง…………………..บาท 
งาน……………………………………. 
กอง/ฝ่าย……………………………… 
เทศบาล………………………..อ าเภอ………………………จงัหวดั…………………… 
โทรศพัท…์…………………….  โทรสาร…………………………… e-mail  ……………….. 

 
5.  สถานที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจบุนัสามารถติดต่อไดส้ะดวก 
 บา้นเลขที่………………………….ซอย/ตรอก………………………….ถนน…………………… 
 แขวง/ต าบล………………………..เขต/อ าเภอ…………………………จงัหวดั…………………. 
 รหสัไปรษณีย…์……………………..โทรศพัท…์………………………..โทรสาร………………… 
 e-mail……………………………….. 
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6.  สถานสภาพครอบครวั 
   โสด   สมรส   อ่ืน ๆ 
  

ชื่อคู่สมรส……………………………..สกลุ…………………….อาชีพ………………….. 
 
ขอ้มลูเก่ียวกบับตุร/ธิดา 
  ไม่มีบตุร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จ านวน………….คน  (ชาย…….คน  หญิง……คน) 

 
7.  ประวติัสขุภาพ (พรอ้มใบรบัรองแพทยท์ี่ออกไดไ้ม่เกิน  6  เดือน  นบัถึงวนัรบัสมคัร) 
เป็นโรคเหลา่นีห้รือไม่ ความดนั 

โลหิตสงู 
หวัใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น 
ไม่เป็น 

      

 
8.  ประวติัการศึกษา 
 

วฒุิการศึกษา 
ระดบัการศึกษา สาขา สถาบนั ประเทศ ปีที่ส  าเรจ็การศึกษา การไดร้บัทนุ 

ปรญิญาตรี 
 

     

ปรญิญาโท 
 

     

ปรญิญาเอก 
 

     

การศึกษาระดบัอ่ืนๆ  
ที่ส  าคญั 
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9.  ประวติัการรบัราชการ 
 วนับรรจเุขา้รบัราชการ………………………….ต าแหน่ง………………….ระดบั…………….. 
 ระยะเวลาปฏิบติัราชการรวม…………………ปี…………..เดือน 
 

การด ารงต าแหน่งในสายงานบรหิาร 
ชื่อต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ 

ด ารงต าแหน่ง 
รวมเวลา 

ด ารงต าแหน่ง 
1. 
2. 
3. 

ฯลฯ 

   

 
ประเภทต าแหน่ง  ใหร้ะบวุ่าเป็นบรหิารระดบักลาง/บรหิารระดบัสงู 
 
10.  การฝึกอบรม  (หลกัสตูรส าคญัฯ) 
 

หลกัสตูรที่อบรม 
ชื่อหลกัสตูร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จดั สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทนุการอบรม 
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11.  ดงูาน  (ที่ส  าคญัๆ) 
 

การดงูาน 
เรื่อง สถานที่ ระหว่างวนัที่ ทนุการดงูาน 

 
 
 
 
 
 

   

 
12.  การปฏิบติังานพิเศษ 
 

การปฏิบติังานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบติังาน ระยะเวลาปฏิบติังาน ผลส าเรจ็ 

 
 
 
 
 
 

   

 
13.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
 ภาษาองักฤษ………………………………………………………………….. 
 คอมพิวเตอร…์………………………………………………………………… 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบ)ุ……………………………………………………………… 
 
14.  เหรียญ/เครื่องราชอิสรยิาภรณท์ี่ไดร้บั 
 ……………………………………………………………………………………. 
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15.  ประวติัผลงานดา้นการบรหิาร  วิชาการหรืออ่ืน  ๆ  ที่ไดร้บัการยกย่อง 
 

วนัที่ รางวลั/เกียรติคณุที่ไดร้บัการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผูม้อบเกียรติคณุ 
 
 
 
 
 

   

 
16.  คณุลกัษณะสว่นบุคคลอ่ืน ๆ  ของผูส้มคัรที่เห็นว่าเด่น  และเก่ียวขอ้งกบังาน 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………….. 
 
17.  วิสยัทศันแ์ละผลงานหรืองานส าคญัที่ประสบความส าเรจ็  จ านวน       ชดุ  (ที่แนบทา้ย)   

1) ………………………………………………………………………………………. 
2) ……………………………………………………………………………………….. 
3) ………………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
(ควรจดัท าเอกสารเป็นรูปเลม่แยกต่างหากจากใบสมคัร) 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูที่ไดแ้จง้ไวใ้นใบสมคัรนีถู้กตอ้งครบถว้นทุกประการ 
 

      ลงลายมือชื่อผูส้มคัร………………………………. 
         (…………………………….) 
      วนัที่  เดือน  ปี  ………………………………………… 
 
 
 
 
 



แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
ประกอบการพิจารณาการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่ง…………………. 

(เอกสารแนบทา้ย  ขอ้       ก.) 
ชื่อเจา้ของผลงาน  …………………………………………………………………………… 

ผลงาน เมื่อด ารงต าแหน่ง 
(ช่วงเวลาที่ด  าเนินการ) 

ความรูค้วามสามารถท่ี
แสดงถึงศกัยภาพในการ

บรหิารจดัการ 

ประโยชนข์องผลงาน 
การไดร้บัการยอมรบั 

1.(ชื่อและสาระส าคญั
ของผลงาน  โดยสรุป  
ทัง้นีใ้หแ้สดงถึงกิจกรรม
ที่ท าเนือ้หาของงานที่
ปฏิบติัผลผลิตและ      
ผลลพัธท์ี่ได)้ 
 
2. 
 
3. 
 

ฯลฯ 

   

 
 
       ลงชื่อ  ………………………………… 
        (……………………………..) 

ต าแหน่ง………………………………. 
วนัที่………………………………….. 

ความเห็นผูบ้งัคบับญัชา 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

ลงชื่อ……………………………….. 
       (…………………………….) 

ต าแหน่ง…………………………….. 
วนัที่………………………………… 



แบบการประเมินบุคคลในการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง……………………… 
 

************************ 
 
  1.  การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  ใหพ้ิจารณาจากผลการ
ประเมินสมรรถนะและคณุลกัษณะที่จ  าเป็นส าหรบัต าแหน่งดา้นต่าง ๆ  ที่อาจไดร้บัจากสมัภาษณ ์ หรือ
จากการประเมินดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ  และจากประวติัการรบัราชการ  ประสบการณ ์ ผลการปฏิบติังานตาม
เปา้หมายในอดีตดา้นการบริหารจดัการ  วิสยัทศันข์องผูส้มคัร  ความคาดหวงั  แนวทางการด าเนินการ  
เป็นตน้ 
  2.  น า้หนกัของคะแนนแต่ละรายการ  เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศและเงื่อนไข            
การคดัเลือกส าหรบัพนกังาเทศบาล 
  3.  เกณฑก์ารประเมิน 
  ก.  สมรรถนะหลกัทางการบรหิารการปฏิบติังานในหนา้ที่ความประพฤติของคณุลกัษณะ
อ่ืน ๆ 
            1.  วิสยัทศัน ์
          2.  ความรอบรูง้านในหนา้ที่ 
            3.  ผลงานที่ประสบความส าเรจ็ในอดีต 
            4.  ความรอบรูใ้นการบริหาร 
            5.  การบรหิารอย่างมืออาชีพ 
            6.  การบรหิารงานบุคคล 
            7.  การบรหิารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์ 
            8.  ความประพฤติและค่านิยมสรา้งสรรค ์

ข.  ประวติัการรบัราชการ 
        1.  เงินเดือน 
            2.  วฒุิการศึกษา 
            3.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและสายงานปัจจบุนั 
            4.  อายรุาชการ 
            5.  ความผิดยอ้นหลงั  5  ปี 
            6.  ความดีความชอบยอ้นหลงั  5  ปี 
  4.  หลงัจากพิจารณาความรูค้วามสามารถ  ทกัษะ  ความประพฤติ  ประวติัการรบัราชการ  
และคณุลกัษณะอ่ืน ๆ  ที่จ  าเป็นที่ไดจ้ากการประเมินตามขอ้  1  แลว้ให ้ คณะกรรมการคดัเลือกฯ  
พิจารณาสรุปผลการประเมินรว่มกนั  และลงชื่อรว่มกนั 



การประเมินบุคคลในการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง…………………….. 
ชื่อผู้สมัคร…………………………………….. 

 
รายการประเมิน คะแนน 

รวม 
คะแนนที่ไดร้บั 

ก.  สมรรถนะหลกัทางการบรหิารการปฏิบติังานในหนา้ที่ความ
ประพฤติของคณุลกัษณะอื่น ๆ 
     1.  วิสยัทศัน ์
     2.  ความรอบรูง้านในหนา้ที่ 
     3.  ผลงานที่ประสบความส าเรจ็ในอดีต 
     4.  ความรอบรูใ้นการบริหาร 
     5.  การบรหิารอย่างมืออาชีพ 
     6.  การบรหิารงานบุคคล 
     7.  การบรหิารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์ 
     8.  ความประพฤติและค่านิยมสรา้งสรรค ์
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ข.  ประวติัการรบัราชการ 
     1.  เงินเดือน 
     2.  วฒุิการศึกษา 
     3.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและสายงานปัจจบุนั 
     4.  อายรุาชการ 
     5.  ความผิดยอ้นหลงั  5  ปี 
     6.  ความดีความชอบยอ้นหลงั  5  ปี 
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- 2 - 
 

สรุปผลการประเมิน     ของ  ……………………………………………………………. 
       สงูมาก  สงู ปานกลาง 
  เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งในระดบั             
  ยงัไม่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง 
จดุเด่น 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
จดุที่ตอ้งพฒันา 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
ความเห็นดา้นอ่ืน ๆ 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ลงชื่อคณะกรรมการ 
    (ลงชื่อ)   ………………………………ประธานกรรมการ 
      (……………………………….) 
    (ลงชื่อ)  ………………………………..กรรมการ 
      (……………………………….) 
    (ลงชื่อ)  …………………………………กรรมการ 
      (……………………………….) 
    (ลงชื่อ)  …………………………………กรรมการ 
      (………………………………..) 
    (ลงชื่อ)  …………………………………กรรมการ 
      (………………………………..) 
      วนั………เดือน…………….พ.ศ.  ……… 
 
 
 
 

 


