
 

 
 

ประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ  5   แหงประกาศคณะกรรมการ

กลางพนักงานเทศบาล   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและ

แตงตั้ง การยาย  การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  

2544  และ                                คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุม ครั้งที่  5/2545  เมื่อ

วันที่  31  พฤษภาคม  2545           ไดมีมติกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงาน

เทศบาล ไวดังตอไปนี้ 

  1.   การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น                     

ใหดําเนินการได  6  กรณี ดังนี้ 

(1) การคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับทีสู่งขึ้น                 

ในระดับควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ 

(2) การคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับทีสู่งขึ้น               

นอกระดับควบ  สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  

(3) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนอก 

ระดับควบ  สําหรับตําแหนงในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หรือตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือ            

เชี่ยวชาญเฉพาะ 

(4) การคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  

สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล 

(5) การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่

สูงขึ้นสําหรับตําแหนงในสายงานศึกษานิเทศก   

(6) การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศกึษาเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น 



 

 

  2.   การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับทีสู่งขึ้นใน            

ระดับควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ ตามขอ 1 (1)   ใหคณะกรรมการพนักงาน      

เทศบาลมอบใหเทศบาล เปนผูดําเนินการคัดเลือก    

  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหเทศบาลดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่         

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด  ภายใตกรอบกําหนด ดังนี้ 

      (1) พนักงานผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง         

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งและตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง

พนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น    

      (2) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานที่       

ผานมาของพนักงานเทศบาลผูนั้น  

    (3) ใหเทศบาลกําหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม (2)           

โดยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 

(ข) หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง             

ที่จะประเมิน 

(ค) การประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนง 

(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

    (4) เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานเทศบาลที่จะผานการประเมินเพื่อแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ.หรือ ก.ค.  กําหนดไวเปน         

มาตรฐานสําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครู 

    (5) ใหนายกเทศมนตรพีิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยความ        

เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  

  3.   การคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับทีสู่งขึ้น               

นอกระดับควบ  สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณตามขอ 1 (2)  ให           

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูดําเนินการคัดเลือก  

  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลกําหนด ภายใตกรอบกําหนด ดังนี้ 

 



 

 

 

    (1)  พนักงานผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง        

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งและตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง

พนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

      (2) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน จํานวน         

ไมนอยกวา 5 คน  ประกอบดวย   กรรมการในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนประธานกรรมการ        

ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในตําแหนงนั้น ๆ  หรือมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชานั้น ๆ  เปนกรรมการ  ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของเปนกรรมการ โดยใหคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลแตงตั้งเลขานุการหนึ่งคน 

    (3) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ   

ของบุคคล และประเมินผลงานที่ผานมาของพนักงานเทศบาลผูนั้น 

    (4) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กําหนดแบบ และวิธีการประเมิน        

คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3)  โดยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 

(ข) หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง                      

ที่จะประเมิน 

(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนง 

(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ 

(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

    (5) เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานเทศบาลที่จะผานการประเมินเพื่อแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่  ก.พ. หรือ ก.ค.  กําหนดไวเปน        

มาตรฐานสําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครู 

      (6) ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยความ       

เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

  4.   การคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับทีสู่งขึ้น                   

นอกระดับควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตําแหนงวิชาชีพ

เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ   ตามขอ 1 (3)  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูดําเนินการ  

  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลกําหนด ภายใตกรอบกําหนด ดังนี้ 



 

 

 

 

    (1)  พนักงานผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง        

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งและตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง

พนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

      (2) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน จํานวนไม

นอยกวา 5 คน  ดังนี้  

           (ก)  กรณีเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

หรือตําแหนงวิชาชีพเฉพาะตั้งแตระดับ 7 ลงมา  ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบดวย        

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนประธานกรรมการ และผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  

และผูทรงคุณวุฒิอื่นที่มีความรูความสามารถในสาขานั้นหรือดานวิชาชีพเฉพาะนั้น  เปนกรรมการ  โดยให

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งเลขานุการหนึ่งคน 

            (ข)  กรณีเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หรือตําแหนงวิชาชีพเฉพาะระดับ 8  ขึ้นไป หรือ  แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ 9  ขึ้นไป  

ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน  ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่มี

ความรูความสามารถในงานดานวิชาชีพนั้นโดยเฉพาะ หรือมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ      

ในงานดานนั้นโดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด  โดยใหคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลแตงตั้งเลขานุการ 

    (3) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ   

ของบุคคล และประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลผูนั้น 

    (4) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กําหนดแบบ และวิธีการประเมิน        

คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3)  โดยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

 (ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 

 (ข) หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง                     

ที่จะประเมิน 

 (ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนง 

 (ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

และตําแหนงทางวิชาการของพนักงานเทศบาล 

 (จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

 



 

 

 

 

    (5) เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานเทศบาลที่จะผานการประเมินเพื่อแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ. กําหนดไวเปนมาตรฐานสําหรับ

ขาราชการพลเรือน 

      (6) ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

  5.   การคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับ

ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล ตามขอ 1 (4)  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูดําเนินการคัดเลือก   

  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลกําหนด  ภายใตกรอบกําหนด ดังนี้ 

(1) พนักงานเทศบาลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน  ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงที่จะแตงตั้ง  และตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารง

ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

(2) ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไมนอย

กวา  7  คน ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนประธานกรรมการ  

นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่มีตําแหนงวางที่จะทําการคัดเลือก ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ และ

ผูทรงคุณวุฒิอื่น เปนกรรมการ  โดยใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งเลขานุการคนหนึ่ง  

      (3)  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกในแตละ

ตําแหนงใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดทายนี้ 

    (4)  คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการประเมินความ         

เหมาะสมกับตําแหนง หรือเรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกไดตามความจําเปน  

      (5)   ใหคณะกรรมการคัดเลือกกําหนดวัน  เวลา  สถานที่ดําเนินการคัดเลือกและ

ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกไดเทาที่จําเปน  และไมขัดตอเกณฑและวิธีการคัดเลือกนี้  แลวใหประธาน

กรรมการประกาศกอนวันดําเนินการคัดเลือกไมนอยกวา  5  วันทําการ 

      (6)   ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก  โดยระบุรายละเอียด            

ในเรื่อง ชื่อตําแหนงที่จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิ

สมัครเขารับการคัดเลือกสําหรับตําแหนงนั้น  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  เอกสารและหลักฐานที่ใช        

ในการสมัคร เกณฑและวิธีการคัดเลือก  การประกาศผลการคัดเลือก และเรื่องอื่น ๆ  หรือขอความอื่นที่       



ผูสมัครควรทราบ  โดยใหปดประกาศรับสมัครการคัดเลือกนั้นไวในที่เปดเผย  ณ  สถานที่รับสมัคร และ    

ใหแจงคณะกรรมการพนักงานเทศบาลทุกจังหวัดและสํานักงาน ก.ท. ทราบ หรือจะประกาศทาง

วิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันกอนวันที่เริ่มรับ

สมัคร 

      (7)   ใหคณะกรรมการคัดเลือกจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัคร โดยใหมีกําหนดเวลารับ   

สมัครเขารับการคัดเลือกไมนอยกวา  15  วันทําการ 

      (8)  ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกกอนวัน   

ดําเนินการคัดเลือกไมนอยกวา  10  วันทําการ   

      (9)  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งผูไดรับคัดเลือก ใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาล 

ตามลําดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  

      (10)  ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมี 

ตําแหนงวางเพิ่มอีก  ก็อาจใหเทศบาลแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกที่เหลืออยูในลําดับที่  ถัดไปตาม          

ประกาศผลการคัดเลือกนั้นใหดํารงตําแหนงได หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได   ทั้งนี้  ใหอยูใน         

ดุลยพินิจของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

       (11)  เมื่อมีการดําเนินการคัดเลือก  ตามที่กําหนดในขอ  5  นี้  ใหคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล  ดําเนินการดังนี้   

   (11.1)  แจงสําเนาประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือกจํานวน  1 ชุด  ให      

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  กอนวันเริ่มรับสมัครไมนอยกวา  7  วันทําการ 

   (11.2)  เมื่อไดมีการดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแลวใหแจงสําเนาประกาศผล       

การคัดเลือกจํานวน  1  ชุด  ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลภายใน  5  วัน  นับแตวันประกาศผล

การคัดเลือก 

   (11.3)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือก  

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ดําเนินการคัดเลือก  ประกาศผล

การคัดเลือกและอื่น ๆ  นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงานสํานักงาน ก.ท. ภายใน  3  วัน 

  6.  การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น

สําหรับตําแหนงในสายงานศึกษานิเทศก  ตามขอ 1 (5)  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปน

ผูดําเนินการคัดเลือก 

       การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลกําหนด  ภายใตกรอบกําหนด  ดังนี้ 

       (1)  พนักงานครูเทศบาลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงที่จะแตงตั้งและตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารง



ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  โดยจัดทําคําขอตามแบบและเสนอใหผูบังคับบัญชารับรองและตรวจสอบ      

คุณสมบัติพรอมทั้งผลงานทางวิชาการ  (กรณีตําแหนงที่ตองประเมินผลงานทางวิชาการ) 

 

       (2)  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ        

ปฏิบัติงานและหรือความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญ  และผลงานทางวิชาการ  จํานวนไมนอยกวา         

5  คนในแตละกรณี  ดังนี้ 

   (ก)  กรณีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก  ตั้งแตระดับ 6         

ลงมาใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลเปนประธานกรรมการ  ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถใน

ตําแหนงนั้น ๆ  หรือมีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น  หรือวิชาชีพนั้นเปนกรรมการ 

   (ข)  กรณีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก  ตั้งแตระดับ 7         

ขึ้นไป  ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญและผลงาน        

ทางวิชาการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในงานดานวิชาชีพนั้นโดยเฉพาะหรือมี

ความรูความสามารถเชี่ยวชาญในดานนั้นโดยเฉพาะ  และผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ตามที่          

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด  เปนกรรมการ 

       (3)  ใหคณะกรรมการประเมินฯ  ตามขอ  (2)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความ

ชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบที่กําหนดใหตามประกาศกําหนด      

หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  

       (4)  เกณฑการตัดสินการผานประเมินฯ  ตามขอ  (3)  เปนไปตามเกณฑที่กําหนดใน

ประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึน้ 

       (5)  ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาล  สายงาน

ศึกษานิเทศกใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

  7.  การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น  ตามขอ  1  (6)  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนผูดําเนินการคัดเลือก 

       การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลกําหนดภายใตกรอบกําหนด  ดังนี้ 

       (7.1)  การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาสายงานผูสอนและสายงาน

ผูสนับสนุนการสอนใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น 

 

 

 



 

 

 

 

        (7.1.1)  พนักงานครูเทศบาลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตาม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง  และตามประกาศกําหนด

หลักเกณฑ การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น  

โดยจัดทําคําขอตามแบบแลวเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นรับรองและตรวจสอบคุณสมบัติ  พรอม

ทั้งผลงานทางวิชาการ  (กรณีตําแหนงที่จะตองประเมินผลงานทางวิชาการ) 

   (7.1.2)  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน       

คุณภาพของงาน  หรือผลการปฏิบัติงาน  ความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญ  และผลงานทางวิชาการ

ไมนอยกวา  5  คนในแตละกรณี  ดังนี้ 

    (ก)  กรณีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ไมตองประเมินผลงาน

ทางวิชาการ  ใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพของงาน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล  เปนประธานกรรมการ  ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  เปนกรรมการ 

    (ข)  กรณีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่จะตองประเมินผลงาน

ทางวิชาการ  ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญ  และ

ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในงานดานวิชาชีพนั้นโดยเฉพาะ

หรือมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในดานนั้นโดยเฉพาะ  และผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ตามที่

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดเปนกรรมการ 

   (7.1.3)  ใหคณะกรรมการประเมินตามขอ  (7.1.2)  ประเมินคุณภาพของงานหรือ

ผลการปฏิบัติงาน  ความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบที่กําหนดให

ตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาใหดํารง

ตําแหนงและระดบัที่สูงขึ้น 

(7.1.4) เกณฑการตัดสินการประเมิน ฯ  ตามขอ  (7.1.3)  เปนไปตามเกณฑที่ 

กําหนดในประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาใหดํารง

ตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น 

   (7.1.5)  ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัด

สถานศึกษา  สายงานผูสอนและผูสนับสนุนการสอนใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น  โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล   

 

 



 

 

 

       (7.2)  การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา  สายงานผูบริหาร

สถานศึกษาใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น 

   (7.2.1)  พนักงานครูเทศบาลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตาม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งและตามประกาศกําหนด

หลักเกณฑ การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น  

โดยจัดทําขอตามแบบหรือแบบรายงานขอมูลสถานศึกษาแลวเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นรับรอง

และตรวจสอบคุณสมบัติ  พรอมทั้งผลงานทางวิชาการ  (กรณีตําแหนงที่จะตองประเมินผลงานวิชาการ) 

   (7.2.2)  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล        

การปฏิบัติงาน  ความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญ  และผลงานทางวิชาการ  (กรณีการเลื่อนระดับ        

ใหสูงขึ้น)  และคณะกรรมการประเมินคุณภาพปริมาณงานและสภาพของงานของในโรงเรียนและประเมิน

บุคคลผูครองตําแหนง  (กรณีการเลื่อนตําแหนงและระดับสูงขึ้น)  จํานวนไมนอยกวา  5  คน  ในแตละกรณี  

ดังนี้ 

    (ก)  กรณีการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่

ตองประเมินผลงานทางวิชาการ  ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความชํานาญการหรือ        

ความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในวิชาชีพนั้น  

โดยเฉพาะหรือมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในดานนั้นโดยเฉพาะและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ

ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดเปนกรรมการ 

    (ข)  กรณีการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่

ตองประเมินคุณภาพปริมาณงานของโรงเรียน  ใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพปริมาณงาน  และสภาพ

ของงานของโรงเรียนและประเมินบุคคลผูครองตําแหนง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ

ในวิชาชีพนั้นโดยเฉพาะหรือมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในดานนั้นโดยเฉพาะและผูแทนสวนราชการ

ที่เกี่ยวของ  ตามที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดเปนกรรมการ 

   (7.2.3)  ใหคณะกรรมการประเมินตามขอ  (7.2.2)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  (กรณีการเลื่อนระดับใหสูงขึ้น)  และ

ประเมินคุณภาพปริมาณงานและสภาพของงานของโรงเรียน  และประเมินบุคคลผูครองตําแหนง  (กรณี

การเลื่อนตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น)  ตามแบบที่กําหนดใหตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและ

แตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น 

 

 



 

 

 

 

    (7.2.4)  เกณฑการตัดสินการประเมินฯ  ตามขอ  (7.2.3)  เปนไปตาม

เกณฑที่กําหนดไวตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัด

สถานศึกษาใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น 

    (7.2.5)  ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครู       

เทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา  สายงานผูบริหารสถานศึกษา  ใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น  โดยความ

เห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

ประกาศ ณ วันที่               พ.ศ. 2545 

 

 

   รอยตํารวจเอก 

(ปุระชัย  เปยมสมบูรณ) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

(แนบทายประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล) 

 

  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง

พนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลในแตละตําแหนง

ตามขอ  5 (3)  แหงประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล  มีดังตอไปนี้ 

  1.  เกณฑและวิธีการคัดเลือก  ขั้นตอนในการคัดเลือกและคุณสมบัติผูมีสิทธิ        

เขารับการคัดเลือก 
       1.1  เกณฑในการคัดเลือก        

เกณฑในการคัดเลือกควรจะพิจารณาวาผูเขารับการคัดเลือกแตละคนมีความรู 

ความสามารถ  ทักษะ  ประสบการณและผลงานในอดีต  วิสัยทัศนการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะเขารับ

การคัดเลือก  ประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะตาง ๆ  อยางไร  โดยใหผูเขารับ

การคัดเลือก  การจัดทําและนําเสนอวิสัยทัศนในการเขาดํารงตําแหนงที่เขารับการคัดเลือก  และนําเสนอ

ผลงานในอดีตที่ประสบความสําเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผูเขารับการคัดเลือกมาแลว  ซึ่งกําหนด

เกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

       ก.  สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหนาที่  ความประพฤติ
และคุณลักษณะอื่น ๆ  จํานวน  100  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

   1)  วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก จํานวน 20 คะแนน 

         วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะขอรับการคัดเลือก  ผูเขารับการ        

คัดเลือก  จะตองจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก  โดย

ควรจะนําเสนอขอมูลดานตาง ๆ  ดังนี้ 

 ขอมูลสวนบุคคล 

 แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก 

 แนวทางพัฒนางานในหนาที่ 

 แนวทางพัฒนาเทศบาลหากไดรับการคัดเลือก 

2)  ความรอบรูงานในหนาที่ จํานวน  20  คะแนน 

      ความรอบรูงานในหนาที่  พิจารณาจากความรูงานในหนาที่ของตําแหนงที่จะ 

แตงตั้ง  รัฐธรรมนูญ  กฎหมายวาดวยเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  กฎหมาย  

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กฎหมายเกี่ยวของกับ      

เทศบาลในสายงานที่ปฏิบัติ  รวมทั้งความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม  และการเมือง 



 

 

 

   3)  ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน  10  คะแนน 

        ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ

มาแลว  และเกิดผลดีและเปนประโยชนตอทางราชการ  สามารถที่จะนําไปเปนตัวอยางแกผูอื่นหรือ     

หนวยงานสวนราชการอื่นได  เชน  การจัดโครงการใหม ๆ  ที่ประชาชนไดรับประโยชนจํานวนมาก ๆ  หรือ  

การคิดคนแนวทางบริหารงานใหม ๆ  และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จไดผลดียิ่ง  โดยใหจัดทํา

เปนเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก  (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศนก็ได) 

   4)  ความรอบรูในการบริหาร  จํานวน  10  คะแนน 

        ผูเขารับการประเมินจะตองมีความรอบรูในเรื่องการบริหาร  เชน  หลักการ

บริหารสมัยใหม  การบริหารการเปลีย่นแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ  เทคนิคการบริหารตาง ๆ   

   5)  การบริหารอยางมืออาชีพ  จํานวน  10  คะแนน 

        การบริหารอยางมืออาชีพ  พิจารณาจากการตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ  

ความเปนผูนํา  ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ  ปญหาเฉพาะหนา  ของผูเขารับ

การคัดเลือก 

   6)  การบริหารงานบุคคล  จํานวน  10  คะแนน 

        การบริหารงานบุคคล  พิจารณาจากการยืดหยุนและปรับตัว  ทักษะใน          

การสื่อสาร  การประสานสัมพันธ  ของผูเขารับการคัดเลือก  การประสานงานกับสวนอื่น 

   7)  การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ ์ จํานวน  10  คะแนน 

        การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  พิจารณาจาก  ความรับผิดชอบและการ

ตรวจสอบไดการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์  การบริหารราชการ 

   8)  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรค และคุณลักษณะอื่น ๆ 10 คะแนน  เชน 

        1)  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคที่จําเปนสําหรับนักบริหารพิจารณา

จากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และภารกิจของสวนราชการ   เชน   มุงประโยชนของ 

สวนรวม  มีความซื่อสัตย  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม  กลาวคือ  กลาคิด  กลาทํา  กลานํา  

กลาเปลี่ยน  มีความโปรงใส   

        2)  ความอุตสาหะ  พิจารณาจากความมีมานะ  อดทน  และเอาใจใสหนาที่

การงาน  กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาใหกับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 

        3)  มนุษยสัมพันธ  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น

อยางมีประสิทธิภาพ  ยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น  ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ    



แกไขและลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการและหรือความสามารถในการสราง

ความสัมพันธอันดีกับประชาชนผูมาติดตอรวมทั้งเต็มใจในการใหความชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ 

 

 

        4)  ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากความสามารถในการ

แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อน

รวมงาน  ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม 

       5)  ทัศนคติ  พิจารณาจากความคิดสรางสรรค  ความพยายามในการบริหารงาน  

ความรับผิดชอบ 

        6)  ความมั่นคงในอารมณ  พิจารณาจากความหนักแนนของสภาวะอารมณ 

       ข. ประวัติการรับราชการ  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  (รายละเอียดแนบทาย) 

ไดแก 

             1)  เงินเดือน คะแนนเต็ม  20  คะแนน 

             2)  วุฒิการศึกษา คะแนนเต็ม  20  คะแนน 

             3)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในตําแหนงสายงานและระดับปจจุบัน            

   คะแนนเต็ม  20  คะแนน 

                                    4)  อายุราชการ  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 

                                    5)  ความผิดยอนหลัง (วินัย) 5 ป คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

                                    6)  ความดีความชอบยอนหลัง 5 ป คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

       1.2  วิธีการคัดเลือก 

   กําหนดวิธีการที่ใชในการประเมิน  โดยอาจใชวิธีสัมภาษณ   หรืออาจใชวิธีการอื่น

เพิ่มเติม  เพื่อใหไดขอมูลที่จะแสดงออกถึงความรู  ความสามารถ  ความเหมาะสมของผูสมัครตามที่

ประกาศไวในประกาศรับสมัครคัดเลือก  โดยกําหนดใหผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารในเรื่อง

วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก  ตลอดจนจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบ

ความสําเร็จ   โดยตองยื่นเอกสารตามจํานวนชุดที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครตอคณะกรรมการคัดเลือก

ในวันรับสมัคร  ตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครและใหผูเขารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศนและ         

ผลงานที่ประสบความสําเร็จตอคณะกรรมการคัดเลือก  ในวันที่เขารับการคัดเลือกตามที่กําหนดไวใน

ประกาศรับสมัคร 

     1.3  ขั้นตอนการคัดเลือก 

1.3.1 เมื่อจะมีการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงใน 

ระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลใหเทศบาลที่มีตําแหนงวางแจงชื่อตําแหนง  เลขที่

ตําแหนงและขอมูลตาง ๆ  สําหรับใชประกอบการพิจารณา  เชน  หนาที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่



ปฏิบัติ  ความรูความสามารถที่ตองการของแตละตําแหนง  เปนตน  (ตามแบบแนบทาย)  ไปยัง ก.ท.จ.         

ตนสังกัด  เพื่อสงตอใหคณะกรรมการคัดเลือกที่ ก.ท.จ.แตงตั้งตามขอ  5 (2)  แหงประกาศหลักเกณฑและ 

 

 

เงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล  วิเคราะหงานในตําแหนงที่วางหรือจะวาง  กําหนดความรู

ความสามารถ  คุณลักษณะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง  หรือเปนการกําหนดวาพฤติกรรม

แบบใดหรือคุณลักษณะแบบใดของผูเขารับการคัดเลือกที่จะสามารถทํางานนั้นไดประสบความสําเร็จ       

ซึ่งไดแกสมรรถนะหลักทางการบริหาร  โดยใหการปฏิบัติงานในหนาที่  ความประพฤติ  ประวัติการรับ        

ราชการ  และคุณลักษณะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  ซึ่งอาจพิจารณาแนวคิด  ทัศนคติ  คานิยมสรางสรรค

ของนักบริหารที่พึงมี  การปฏิบัติงานที่จําเปนตองดําเนินการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองและ

สังคมที่ดีตลอดจนแรงจูงใจที่จะเปนแรงขับใหสามารถปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จ 

   1.3.2  คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  ขั้นตอนในการคัดเลือก  

พนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วางใหสอดคลองกับหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  คุณสมบัติ   

มีสิทธิเขารับการคัดเลือก  ตามประกาศฉบับนี้และประกาศใหทราบทั่วกัน  ดังนี้ 

    1)  กําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกวาแตละพฤติการณหรือ                

คุณลักษณะตาง ๆ  นั้น  ควรจะพิจารณาจากขอมูลใดประกอบการพิจารณาเพื่อใหทราบถึงความรู

ความสามารถ  ทักษะของผูบริหาร  เชน  พิจารณาจากประวัติการทํางาน  ประวัติสวนบุคคล  

ประสบการณ   การฝกอบรม  และดูงาน  ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายในอดีตดานบริหารการจัดการ  

วิสัยทัศน  เปนตน 

    2)  กําหนดวิธีการที่ใชในการประเมิน  โดยใชวิธีการสัมภาษณ  หรือ      

อาจใชวิธีการอื่นเพิ่มเติม  โดยใหผูเขารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศนและผลงานที่ประสบความสําเร็จที่

ผานมาเพื่อใหไดขอมูลที่จะแสดงออกถึงความรู  ความสามารถ  และความเหมาะสมของบุคคลในตําแหนง

ที่เปดคัดเลือก  ทั้งนี้ใหระบุจํานวนเอกสารที่ตองจัดสง กําหนดวันสงเอกสารวิสัยทัศนและผลงานและ

กําหนดเสนอวิสัยทัศนและผลงานในวันคัดเลือก  (สัมภาษณ) 

   1.3.3  การกําหนด  วัน  เวลา  สถานดําเนินการคัดเลือก  และระเบียบเกี่ยวกับ

การคัดเลือก 

   1.3.4  การประกาศรับสมัคร  และรับสมัคร  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ 

คัดเลือกตามขอ  5 (4) (5) (6)  ทั้งนี้ในการกําหนดวันคัดเลือกใหคณะกรรมการคัดเลือกที่ ก.ท.จ.แตงตั้ง

ประกาศกําหนดใหพรอมกันทั่วประเทศปละไมเกิน  4  ครั้ง ตามระยะเวลา  ดังนี้ 

1) ครั้งที่ 1  ในวันทําการสุดทายของเดือนกุมภาพันธ 

2) ครั้งที่ 2  ในวันทําการสุดทายของเดือนพฤษภาคม 

3) ครั้งที่ 3  ในวันทําการสุดทายของเดือนสิงหาคม 



4) ครั้งที่ 4  ในวันทําการสุดทายของเดือนพฤศจิกายน 

โดยใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกไดเพียงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง และสมัครเขารับการคัดเลือกได

เพียงแหงเดียว 

 

 

   1.3.5  ใหผูเขารับการคัดเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสัยทัศนและผลงานที่ประสบ

ความสําเร็จตามจํานวนที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครตอคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร  จํานวนชุด

เพื่อใหคณะกรรมการคัดเลือกไดศึกษาพิจารณากอน 

   1.3.6  ในการดําเนินการคัดเลือก  ใหเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเสนอ        

รายชื่อพนักงานเทศบาลที่สมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงที่จะแตงตั้ง  ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและ       

อยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงที่จะแตงตั้งไดตอคณะกรรมการคัดเลือก  โดยขอมูลดังกลาว 

จะตองประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

    (ก)  รายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ  และความตองการของ

ตําแหนงที่จะแตงตั้ง  เชน  ขอบเขตของงานในหนาที่ของตําแหนง  ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการทํางาน  

การควบคุมบังคับบัญชา  ความสัมพันธกับตําแหนงอื่น  และขอมูลอื่น ๆ  เกี่ยวกับงานของตําแหนงที่จะ

แตงตั้งอันจะเปนประโยชนตอการใชดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกตลอดจนคุณลักษณะของบุคคล       

ที่จะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค  และจําเปนตอการปฏิบัติงาน     

ในตําแหนง  เปนตน 

    (ข)  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ  และประวัติสวนตัวของ

ผูสมัครเขารับการคัดเลือก  เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน  รวมทั้งประวัติการศึกษา

การฝกอบรม  ดูงาน  ประสบการณ  ความสามารถ  ความชํานาญ  หรือคุณลักษณะพิเศษ  ผลงานสําคัญ

พิเศษหรือผลงานที่เปนที่ประจักษในความสามารถของขาราชการประวัติทางวินัยในอดีตของพนักงานผูนั้น

ซึ่งควรเปนขอมูลที่เก็บอยางเปนระบบ  และไดรับการแกไขเพิ่มเติมใหสมบูรณและทันสมัยอยูเสมอ 

    (ค)  ขอมูลยอนหลัง  2  ป  เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจําปของ            

ผูสมัครเขารับการคัดเลือกทุกคน  และความเห็นของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับความเหมาะสม  และความ 

พรอมหรือไมพรอมที่จะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  ซึ่งไดใหไวภายในระยะเวลาไมเกิน  1  ป  กอนวัน

เสนอขอมูลตอคณะกรรมการคัดเลือก 

   1.3.7  ใหคณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือก  โดยอาจใชวิธีการสอบ

สัมภาษณ  โดยใหผูเขารับการคัดเลือกนําเสนอวิสยัทัศนและผลงานหรือวิธีอื่นและทดสอบความรูดาน       

ตาง ๆ  ตามที่กําหนดแลวรวมคะแนนสัมภาษณ  และคะแนนคุณสมบัติแลวจัดลําดับจากผูที่ไดคะแนน         

สูงสุดไปหาผูที่ไดคะแนนต่ําสุดและใหพิจารณาผูที่มีอยูในลําดับที่ดีกวาจะไดรับการแตงตั้งกอนผูที่อยูใน



ลําดับถัดไป  และหากคะแนนของแตละบุคคลปรากฏวาคะแนนรวมเทากันใหจัดลําดับผูที่คะแนนเทากัน  

ดังนี้ 

 

 

 

(ก) ถาคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณกอน 

(ข) ถาคะแนนสัมภาษณเทากันใหพิจารณาจากผูใดไดรับแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงในตําแหนงระดับปจจุบันกอน 

(ค) ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงและระดับพรอมกันให

พิจารณาจากเงินเดือนมากกวา 

(ง) ถาเงินเดือนเทากัน  ใหพิจารณาจากอายุราชการ 

(จ) ถาอายุราชการเทากัน  ใหพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูง

กวา 

(ฉ) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นเดียวกันใหพิจารณาผูใดไดรับกอน 

(ช) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกันพรอมกันใหพิจารณา      

ผูใดมีอายุมากกวา 

1.3.8  เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการคัดเลือกรายงานผล 

การคัดเลือกตอ ก.ท.จ.  โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผลคะแนนรวม       

ตามขอ 1.3.6  โดยใหระบุคะแนนที่ไดไวในประกาศดวย  เพื่อจะไดประกาศผลการคัดเลือก  และแจงให

เทศบาลแตงตั้งผูที่ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือกตามลําดับตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.4  คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ        

ที่สูงขึ้น 

 

ตําแหนง คุณสมบัติ 

ปลัดเทศบาลระดับ 9 

(นักบริหารงานเทศบาล 9) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล  8       

(นักบริหารงานเทศบาล 8)  มาแลวไมนอยกวา  2  ป 

2.  มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 

3.  เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 20,640บาท 

 

ปลัดเทศบาลระดับ 8   

(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาล 8 

(นักบริหารงานเทศบาล 8)  มาแลวไมนอยกวา   2  ป 

2.  มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 

รองปลัดเทศบาล   

(นักบริหารงานเทศบาล  8) 

1. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล 7       

(นักบริหารงานเทศบาล 7)  มาแลวไมนอยกวา  2  ป   หรือ 

2. ดํารงตําแหนงนักบริหารงานเทศบาล 7 มาแลวไมนอย

กวา  5 ป 

3. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 

4. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 16,800บาท 

ปลัดเทศบาล                                            

(นักบริหารงานเทศบาล 7) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาล 7 

(นักบริหารงานเทศบาล  7)  มาแลวไมนอยกวา  2  ป   

2.  มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง           

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 

รองปลัดเทศบาล   1. ดํารงตําแหนงนักบริหารงานเทศบาล 6 มาแลวไมนอย



(นักบริหารงานเทศบาล 7) กวา 2 ป 

2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท.กําหนด 

3. เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 13,680บาท 

ตําแหนง คุณสมบัติ 

หน.สํานักปลัด ระดับ 9 

(นักบริหารงานทั่วไป 9) หรือ ผูอํานวยการ

สํานักวิชาการและ แผนงาน ระดับ 9        

(นักบริหารงานทั่วไป 9) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง หน.สํานักปลัด 

หรือ  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  8 หรือ ผอ.สวน      

(นักบริหารงานทั่วไป 8)  มาแลวไมนอยกวา 4 ป 

2.  เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  20,640บาท 

หน.สํานักปลัด ระดับ 8 

(นักบริหารงานทั่วไป 8)  

 หน.กองวิชาการและแผนงาน ระดับ 8              

(นักบริหารงานทั่วไป 8) 

ผอ.สวน ระดับ 8 (ในสํานักปลัด หรือ ใน

สํานักวชิาการฯ) (นักบริหารงานทั่วไป 8) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง หน.สํานักปลัด 7  

หรือ  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 7   (นักบริหารงาน       

ทั่วไป 7)  มาแลวไมนอยกวา 2 ป  

2.  เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  16,800 บาท 

หน.สํานักปลัด ระดับ 7 

(นักบริหารงานทั่วไป 7)  

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ระดับ 7 

(นักบริหารงานทั่วไป 7) 

ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย                

(นักบริหารงานทั่วไป 7)  มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

 

หน.ฝ. ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) 1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง นักบริหาร                

งานทั่วไป 6 มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

2.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  13,680  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ตําแหนง คุณสมบัติ 

ผอ.สํานักการคลัง ระดับ 9 

(นักบริหารงานคลัง 9) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผอ.กองคลัง 8

หรือ  ผอ.สวน ระดับ 8 ในสํานักการคลัง (นักบริหาร    

งานคลัง 8)  มาแลวไมนอยกวา 4 ป 

2.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  20,640  บาท 

ผอ.กองคลัง ระดับ 8  

(นักบริหารงานคลัง 8) 

ผอ.สวน ระดับ 8  (ในสํานัก) 

(นักบริหารงานคลัง 8) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง  ผอ.กองคลัง 7  

(นักบริหารงานคลัง 7)  มาแลวไมนอยกวา   2 ป 

2.  เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น   16,800  บาท 

ผอ.กองคลัง ระดับ 7 

(นักบริหารงานคลัง 7) 

ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย ระดับ 7 

(นักบริหารงานคลัง 7)   มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

หน.ฝาย ระดับ 7 

(นักบริหารงานคลัง 7) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง นักบริหาร        

งานคลัง 6 มาแลวไมนอยกวา   2  ป   

2.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  13,680  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตําแหนง คุณสมบัติ 

ผอ.สํานักการชาง ระดับ 9 

(นักบริหารงานออกแบบและกอสราง 9) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง ผอ.กองชาง  8  

ผอ.สวน  ระดับ 8 ในสํานักการชาง  (นักบริหารงาน       

ออกแบบและกอสราง 8) มาแลวไมนอยกวา  4  ป 

2.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  20,640  บาท 

ผอ.กองชาง ระดับ 8 (นักบริหารงาน               

ออกแบบและกอสราง 8) ผอ.สวน  ระดับ 8 

(ในสํานัก)   

(นักบริหารงานออกแบบและกอสราง 8) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง ผอ.กองชาง 7              

(นักบริหารงานออกแบบและกอสราง  7)  มาแลวไมนอย

กวา 2 ป 

2.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  16,800  บาท 

ผอ.กองชาง 7 

(นักบริหารงานออกแบบและกอสราง 7) 

ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย (นัก

บริหารงานออกแบบและกอสราง 7) มาแลวไมนอยกวา    

2  ป 

หน.ฝาย ระดับ 7 

(นักบริหารงานออกแบบและกอสราง 7) 

1.  ดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนง นักบริหารงาน

ออกแบบและกอสราง 6  มาแลวไมนอยกวา  2 ป 

2.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  13,680  บาท 

 

 

 



ตําแหนง คุณสมบัติ 

ผอ.สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม          

ระดับ 9  

(นักบริหารงานสาธารณสุข 9) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง      

สาธารณสุข ฯ  8 หรือ ผอ.สวน ระดับ 8 ในสํานักการ

สาธารณสุข ฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)  

มาแลวไมนอยกวา 4 ป 

2.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  20,640  บาท 

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม           

ระดับ 8  (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) 

ผอ.สวน  ระดับ 8  (ในสํานัก) 

(นักบริหารงานสาธารณสุข 8) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง          

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 7  (นักบริหารงาน                 

สาธารณสุข 7)มาแลวไมนอยกวา   2  ป 

2.  เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 16,800 บาท 

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม         

ระดับ 7  (นักบริหารงานสาธารณสุข 7) 

ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย ระดับ 

7 (นักบริหารงานสาธารณสุข 7)  มาแลวไมนอยกวา 

2 ป   

หน.ฝาย ระดับ  7   

(นักบริหารงานสาธารณสุข 7)   

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง นัก

บริหารงานสาธารณสุข 6  มาแลวไมนอยกวา  2  ป 

2.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  13,680  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตําแหนง คุณสมบัติ 

ผอ.สํานักการศึกษา ระดับ 9 

(นักบริหารการศึกษา 9) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง              

การศึกษา ระดับ 8 (นักบริหารการศึกษา 8)  มาแลวไม

นอยกวา  4 ป   

2.  มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 

3.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  20,640  บาท 

ผอ.กองการศึกษา ระดับ 8 

(นักบริหารงานการศึกษา 8) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง ผอ.สวนฯ          

ระดับ 8 (นักบริหารการศึกษา 8)  มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

2.  มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 

 

ผอ.สวนฯ  ระดับ 8 (ในสํานัก) 

(นักบริหารการศึกษา 8) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง         

การศึกษา ระดับ 7  (นักบริหารการศึกษา 7)  มาแลว        

ไมนอยกวา  1  ป 

2.  มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 

3.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  16,800  บาท 

ผอ.กองการศึกษา ระดับ 7 

(นักบริหารการศึกษา 7) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูชวย

ผูอํานวยการกองการศึกษา หรือ หน.ฝ.การศึกษา ระดับ 7  

(นักบริหารการศึกษา 7) มาแลวไมนอยกวา  2 ป 

2.  มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 

 

ผช.ผอ.กอง หรือ หน.ฝ.การศึกษา ระดับ 7                              

(นักบริหารการศึกษา 7) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนากอง       

การศึกษาระดับ 6 หรือ  ผูชวยผูอํานวยการการศึกษา 

ระดับ 6 หรือนักบริหารการศึกษา ระดับ 6 มาแลวไมนอย

กวา 2 ป 

2. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด 

3. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  13,680  บาท 



ตําแหนง คุณสมบัติ 

ผอ.สํานักการประปา ระดับ 9 

(นักบริหารงานประปา 9) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง ผอ.กองการ

ประปา 8 หรือ  ผอ.สวน ระดับ 8 ในสํานักการประปา          

(นักบริหารงานประปา 8) มาแลวไมนอยกวา 4 ป 

2.  เงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  20,640 บาท 

ผอ.กองการประปา ระดับ 8 

(นักบริหารงานประปา 8) 

ผอ.สวน ระดับ 8 (ในสํานัก) 

(นักบริหารงานประปา 8) 

1.  ดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนง  ผอ.กองการ

ประปา 7  (นักบริหารงานประปา 7) มาแลวไมนอยกวา       

2 ป 

2.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  16,800 บาท 

ผอ.กองการประปา ระดับ 7 

(นักบริหารงานประปา 7) 

ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย         

(นักบริหารงานประปา 7)  มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

หน.ฝาย ระดับ 7 

(นักบริหารงานประปา 7) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง นักบริหาร           

งานประปา 6 มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

2.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 13,680  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตําแหนง คุณสมบัติ 

ผอ.สํานักการแพทย ระดับ 9 

(นายแพทย 9) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง

การแพทย  8 หรือ ผอ.สวน ระดับ 8  ในสํานักการแพทย          

(นายแพทย 8) มาแลวไมนอยกวา  4  ป 

2.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  20,640  บาท 

ผอ.กองการแพทย ระดับ 8  

(นายแพทย 8) 

ผอ.สวน ระดับ 8 (ในสํานัก) 

(นายแพทย 8) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง

การแพทย 7  (นายแพทย 7)  มาแลวไมนอยกวา 2 ป   

2.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  16,830 บาท 

 

ผอ.กองการแพทย ระดับ 7 

(นายแพทย 7) 

ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง หน. ฝ.ระดับ 7                    

(นายแพทย 7)  มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

หน.ฝาย ระดับ 7 

(นายแพทย 7) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง นายแพทย 6   

มาแลวไมนอยกวา  2 ป 

2.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  13,680  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตําแหนง คุณสมบัติ 

ผอ.สํานักชางสุขาภิบาล ระดับ 9 

(นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 9) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง ผอ.กองชาง

สุขาภิบาล 8 หรือ ผอ.สวน ระดับ 8 ในสํานักการชาง

สุขาภิบาล  (นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 8) มาแลว         

ไมนอยกวา 4 ป 

2. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  20,640 บาท 

ผอ.กองชางสุขาภิบาล ระดับ 8  

(นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 8) 

ผอ.สวน ระดับ 8 (ในสํานัก) 

(นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 8) 

1.  ดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนง ผอ.กองชาง

สุขาภิบาล 7 (นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 7)  มาแลว     

ไมนอยกวา 2 ป   

2.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา   16,800  บาท 

ผอ.กองชางสุขาภิบาล ระดับ 7 

(นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 7) 

ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย              

(นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 7) มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

หน.ฝาย ระดับ 7 

(นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 7) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง นักบริหารงาน

ชางสุขาภิบาล 6  มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

2.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  13,680  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตําแหนง คุณสมบัติ 

ผอ.สํานักสวัสดิการสังคม ระดับ 9 

(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม 9) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง

สวัสดิการสังคม 8 หรือ ผอ.สวน ระดับ 8 ในสํานัก

สวัสดิการสังคม  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8)  

มาแลวไมนอยกวา 4 ป 

2.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  20,640  บาท 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม ระดับ 8 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8) 

ผอ.สวน ระดับ 8 (ในสํานัก) 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง            

สวัสดิการและสังคม 7  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7)  

มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

2.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  16,800 บาท 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม ระดับ 7 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7) 

ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย ระดับ 7  

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7)  มาแลวไมนอยกวา         

2 ป 

หน.ฝาย ระดับ 7   

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7) 

1.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง นักบริหาร         

งานสวัสดิการสังคม 6  มาแลวไมนอยกวา  2 ป 

2.  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น  13,680  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติการรับราชการ 

(เอกสารแนบทายเงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ขอ    ข.) 

 

1.  เงินเดือน  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
(ตาม พ.ร.บ. เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  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.  วุฒิการศึกษา  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
 

ระดับ  9 ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนที่ได 

  

                            ปริญญาเอก 

                             ปริญญาโทหรือเทียบเทา * 

                             ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเทา 

                             ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

                             ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา 

                             ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเทา 

                             ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา 

                             ม.ศ.3  ม.ศ.5  (ม.3 / ม.6)  หรือเทียบเทา 

 

20 

18.80 

18.40 

18 

17.20 

16.40 

16 

15.60 

 

 

 *  วุฒิการศึกษาเทียบเทา หมายถึงเทียบเทาวุฒิการศึกษาที่ ก.ท. กําหนดไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงาน  รวมคะแนน  20  คะแนน 

      1)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานระดับปจจุบัน  คะแนนเต็ม  14  คะแนน 

 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได 

 

10 ป  ขึ้นไป 

                               9  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  10  ป 

8  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    9  ป 

7  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    8  ป 

6  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    7  ป 

5  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    6  ป 

4  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    5  ป 

3  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    4  ป 

2  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    3  ป 

1  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    2  ป 

ต่ํากวา  1  ป  

 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



      2)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานปจจุบัน  (พิจารณาเฉพาะตําแหนงในสายงานโดยไม

ตองพิจารณาระดับตําแหนง เชน นักบริหารงานเทศบาล  นักบริหารงานคลัง เปนตน)  คะแนนเต็ม  6  คะแนน 

 

ระดับ  9 ระดับ  8 ระดับ  7 ระดับ  6 คะแนนที่ได 

 

15 ป  ขึ้นไป 

14 ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  15  ป 

13 ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  14  ป 

12 ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  13  ป 

11 ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  12  ป 

10 ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  11  ป 

                               9  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  10  ป 

8  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    9  ป 

7  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    8  ป 

6  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    7  ป 

5  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    6  ป 

4  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    5  ป 

3  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    4  ป 

2  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน    3  ป 

1  ป  ขึ้นไป  แตไมเกนิ    2  ป 

ต่ํากวา  1  ป 

 

 

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 

 

หมายเหตุ  :  การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงใหนับถึงวันเริ่มตนของปงบประมาณที่ทําการคัดเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  อายุราชการ  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 

 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดบั 6 คะแนนที่ได 

 

35 ป  ขึ้นไป 

                             33  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  35  ป 

                             31  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  33  ป 

                             29  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  31  ป 

                             27  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  29  ป 

                             25  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  27  ป 

                             23  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  25  ป 

                             21  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  23  ป 

                             19  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  21  ป 

17  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน 19  ป 

                             15  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  17 ป  

                             13  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  15 ป 

                             11  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  13 ป   

                               9  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน  11 ป 

7  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน   9 ป  

5  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน   7 ป 

3  ป  ขึ้นไป  แตไมเกิน   5 ป 

ต่ํากวา  3  ป  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 

 

 

หมายเหตุ : การนับอายุราชการใหนับถึงวันเริ่มตนของปงบประมาณที่ทําการคัดเลือก 

 

 

 

 

 

 

   



 

5.  ความผิดยอนหลัง  5  ป  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
 

 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได 

 

ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย  

วากลาวตักเตือน 1 ครั้ง 

ภาคทัณฑ 1 ครั้ง 

ตัดเงินเดือน 1 ครั้ง 

ลดขั้นเงินเดือน 1 ครั้ง 

ถูกลงโทษทางวินัย  2  ครั้ง (ไมรวมวากลาวตักเตือน) 

ถูกลงโทษทางวินัยเกินกวา  2  ครั้ง 

 

10 

9.8 

9.6 

9.4 

9.2 

9.0 

8.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษยอนหลัง 5 ป  คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 

 
 

ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

  2 ขั้น/ครั้ง/ป            1.5 ขั้น/ครั้ง/ป             1 ขั้น/ครั้ง/ป 

 

รวม 

 

(จํานวนขั้น/ป) 

 

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 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงวางที่จะคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหพนักงานเทศบาล 

ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล 

(แบบแนบทายเงื่อนไขหลักสูตรฯ  ขอ  1.3.1) 



 

 

สวนราชการ……………………………………เทศบาล………………………………………………… 

อําเภอ……………………………………..จังหวัด………………………………………………………. 

ตําแหนงที่วางที่จะดําเนินการคัดเลือก 

     ชื่อตําแหนง……………………………………………….. 

     เลขที่ตําแหนง……………………………………………. 

งานในหนาที่ 

1.  หนาที่ความรับผิดชอบ  (ระบุงานหลัก ๆ  ของตําแหนงวามีงานในหนาที่อะไรบาง) 

     1.1  บริหารงานในฐานะ………………………………..รับผิดชอบบริหาร……………………….. 

            ………………………………………………………………………………………………… 

     1.2  งานในหนาที่ของตําแหนง  (ระบุงานหลัก ๆ ของตําแหนง) 

            1)…………………………………………………………….. 

            2)…………………………………………………………….. 

            3)……………………………………………………………. 

            4)……………………………………………………………. 

ฯลฯ 

2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (ระบุภารกิจหลักของตําแหนงที่ตองปฏิบัต)ิ 

1) …………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
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3.  คุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหนง 

       1)  คุณวุฒิทางการศึกษา………………………………………………………………………. 

            ……………………………………………………………………………………………… 

       2)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง……………………………………………………………….. 

            ……………………………………………………………………………………………… 

       3)  ประสบการณในการปฏิบัติงาน……………………………………………………………. 

            ……………………………………………………………………………………………… 

       4)  เงื่อนไขอื่น ๆ  (ถามี) เชน  การฝกอบรม…………………………………………………… 

            …………………………………………………………………………………………….. 

            …………………………………………………………………………………………….. 

            …………………………………………………………………………………………….. 

4.  ความรูความสามารถและคุณลักษณะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 

 กําหนดคุณลักษณะที่เกี่ยวกับความรู  ความสามารถ  และคุณลักษณะตาง ๆ  ที่จําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงานในตําแหนง 

 สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหนาที่ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ 

 1.  จัดทําเอกสารแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก 

 2.  ความรอบรูงานในหนาที่ 

 3.  ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต 

 4.  ความรอบรูในการบริหาร 

 5.  การบริหารอยางมืออาชีพ 

 6.  การบริหารงานบุคคล 

 7.  การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

 8.  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคและคุณลักษณะอื่น ๆ 

  

ผูจัดทํา  (หนวยงานการเจาหนาที่และผูบังคับบัญชาของตําแหนงที่จะแตงตั้ง) 

 

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

 (………………………….)    (…………………………) 

ตําแหนง…………………………….   ตําแหนง……………………………. 

วันที…่…………………………….   วันที…่…………………………….. 



           

ตัวอยางประกาศรับสมัคร 
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ในระดับที่สูงขึ้น 

(เอกสารแนบทายหลักสูตรฯ  ขอ  1.3.2) 

ตําแหนง…………………….เทศบาล………………………………….. 

อําเภอ…………………………….จังหวัด……………………………… 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง…………………………….. 

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

  

 ดวยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง………………………. 

เทศบาล……………………..อําเภอ……………………………..จังหวัด………………………..จะ

ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง………………………………..  ฉะนั้นอาศัยอํานาจ

ตามความในขอ  5 (4)  แหงประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล  จึง

ประกาศรับสมัครคัดเลือก  ดังตอไปนี้ 

1.  ตําแหนง…………………………………..คัดเลือก 

 ตําแหนง…………………………………………เทศบาล……………………………… 

 อําเภอ………………………………….จังหวัด……………………………….. 

2.  หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

4.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง………………………….โดย…………….. 

 (ระบุตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง)  และมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

            ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. ความรูความสามารถที่ตองการ  (ใหระบุรายละเอียดของความรูความสามารถที่ตองการในแตละดาน  

ใหละเอียดเทาที่สามารถระบุได) 

 �  สมรรถนะหลักทางการบริหาร 

 �  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับงานในตําแหนง 

 �  ความประพฤติ 

 �  ประวัติการรับราชการ 

 �  คุณลักษณะอื่น ๆ  ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 

6.  การสมัคร 

 ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก  สงใบสมัครและเอกสารตาง ๆ  ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ   

กําหนดไดที่………………………………………………….ตั้งแตวันที่……………………………. 

ถึงวันที…่…………………………………………..(ไมนอยกวา  7  วันทําการ) 

7.  เอกสารที่ตองสงในการสมัคร 

7.1 ใบสมัคร 

7.2 แบบแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เขารับการคัดเลือกและที่ประสบ

ความสําเร็จผลงาน 

7.3 ขอมูลตาง ๆ  ที่คณะกรรมการฯ กําหนดเพื่อประกอบการพิจารณา  เชน  ขอเสนอเกี่ยวกับ

วิสัยทัศนของผูสมัคร  ความคาดหวัง  เปาหมาย  แนวทางการดําเนินงาน  และการแกปญหา

ตาง ๆ  ของงานในตําแหนงที่จะแตงตั้ง  เปนตน 

สําหรับการสงเอกสารตามขอ  7.2  และขอ  7.3  จะสงพรอมใบสมัครหรือภายในระยะเวลาที่  

คณะกรรมการคัดเลือกฯ  กําหนดก็ได 

8.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 

 คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินจากเอกสาร  ขอมูลตาง ๆ  ในการ

ประเมินอาจใชวิธีการสัมภาษณ  หรืออาจกําหนดวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลที่แสดงออกถึง

ความรู  ความสามารถ  และความเหมาะสมของผูสมัครตามที่เห็นสมควร  และอาจกลั่นกรองเบื้องตน  

เพื่อใหไดผูที่เหมาะสมที่สุด  3 – 5  คน  แลวดําเนินการประเมินความเหมาะสมเพื่อใหไดขอมูลมากขึ้น

ตอไป   ก็ได 

9.  การประกาศวัน  เวลา  และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 

     …………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………….. 
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10.  เรื่องอื่น ๆ  (ถามี) 

     ……………………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ประกาศ ณ วันที่………….เดือน………………………..พ.ศ. …………….. 

     (ลงชื่อ)………………………………………… 

      (…………………………………….) 

         ประธานกรรมการคัดเลือกฯ 

        (ชื่อสวนราชการ) 

 

 

 

 

หมายเหตุ  หากรับสมัครหลายตําแหนง  อาจแยกรายละเอียดที่ตางกันไปอยูในเอกสารแนบทายประกาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

ใบสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงผูบริหาร 
ของเทศบาล 

ตําแหนง……………………………………….. 

เทศบาล………………………..อําเภอ……………………….จังหวัด……………………. 
************************** 

 

1.  ชื่อ  …………………………………………..สกุล…………………………………….. 

 

2.  เพศ        ชาย       หญิง 

 

3.  วัน  เดือน  ปเกิด…………………………อายุปจจุบัน………….ป  วันเกษียณอายุราชการ…………… 

 

4.  ปจจุบันดํารงตําแหนง…………………………………ระดับ………………….. 

 

 ประเภทตําแหนง    บริหารระดับสูง    บริหารระดับกลาง 

      วิชาชีพเฉพาะ    เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 ทั่วไป 

เงินเดือน………………บาท   เงินประจําตําแหนง…………………..บาท 

งาน……………………………………. 

กอง/ฝาย……………………………… 

เทศบาล………………………..อําเภอ………………………จังหวัด…………………… 

โทรศัพท……………………….  โทรสาร…………………………… e-mail  ……………….. 

 

5.  สถานที่ติดตอ 

 ที่อยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก 

 บานเลขที่………………………….ซอย/ตรอก………………………….ถนน…………………… 

 แขวง/ตําบล………………………..เขต/อําเภอ…………………………จังหวัด…………………. 

 รหัสไปรษณีย………………………..โทรศัพท…………………………..โทรสาร………………… 

 e-mail……………………………….. 

 

 



- 2 - 

 

6.  สถานสภาพครอบครัว 

   โสด   สมรส   อื่น ๆ 

  

ชื่อคูสมรส……………………………..สกุล…………………….อาชีพ………………….. 

 

ขอมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 

  ไมมีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จํานวน………….คน  (ชาย…….คน  หญิง……คน) 

 

7.  ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยที่ออกไดไมเกิน  6  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 

เปนโรคเหลานี้หรือไม ความดัน 

โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่น ๆ 

เปน 

ไมเปน 

      

 

8.  ประวัติการศึกษา 

 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปที่สําเร็จการศึกษา การไดรับทุน 

ปริญญาตรี 

 

     

ปริญญาโท 

 

     

ปริญญาเอก 

 

     

การศึกษาระดับอื่นๆ  

ที่สําคัญ 
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9.  ประวัติการรับราชการ 

 วันบรรจุเขารับราชการ………………………….ตําแหนง………………….ระดับ…………….. 

 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม…………………ป…………..เดือน 

 

การดํารงตําแหนงในสายงานบริหาร 

ชื่อตําแหนง ประเภทตําแหนง ชวงเวลาที่ 

ดํารงตําแหนง 

รวมเวลา 

ดํารงตําแหนง 

1. 

2. 

3. 

ฯลฯ 

   

 

ประเภทตําแหนง  ใหระบุวาเปนบริหารระดับกลาง/บริหารระดับสูง 

 

10.  การฝกอบรม  (หลักสูตรสําคัญฯ) 

 

หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น หนวยงานที่จัด สถานที่อบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 
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11.  ดูงาน  (ที่สําคัญๆ) 

 

การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ ระหวางวันที่ ทุนการดูงาน 

 

 

 

 

 

 

   

 

12.  การปฏิบัติงานพิเศษ 

 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 

 

 

 

 

 

 

   

 

13.  ความสามารถพิเศษอื่น ๆ 

 ภาษาอังกฤษ………………………………………………………………….. 

 คอมพิวเตอร…………………………………………………………………… 

 อื่น ๆ  (โปรดระบ)ุ……………………………………………………………… 

 

14.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ 

 ……………………………………………………………………………………. 
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15.  ประวัติผลงานดานการบริหาร  วิชาการหรืออื่น  ๆ  ที่ไดรับการยกยอง 

 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง ผลงาน สถานที/่ผูมอบเกียรติคุณ 

 

 

 

 

 

   

 

16.  คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น ๆ  ของผูสมัครที่เห็นวาเดน  และเกี่ยวของกับงาน 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 

17.  วิสัยทัศนและผลงานหรืองานสําคัญที่ประสบความสําเร็จ  จํานวน       ชุด  (ที่แนบทาย)   

1) ………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………….. 

3) ………………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 

(ควรจัดทําเอกสารเปนรูปเลมแยกตางหากจากใบสมัคร) 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ 

 

      ลงลายมือชื่อผูสมัคร………………………………. 

         (…………………………….) 

      วันที่  เดือน  ป  ………………………………………… 

 

 

 

 

 



แบบแสดงผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

ประกอบการพิจารณาการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนง…………………. 

(เอกสารแนบทาย  ขอ       ก.) 

ชื่อเจาของผลงาน  …………………………………………………………………………… 

ผลงาน เมื่อดํารงตําแหนง 

(ชวงเวลาที่ดําเนินการ) 

ความรูความสามารถที่

แสดงถึงศักยภาพในการ

บริหารจัดการ 

ประโยชนของผลงาน 

การไดรับการยอมรับ 

1.(ชื่อและสาระสําคัญ

ของผลงาน  โดยสรุป  

ทั้งนี้ใหแสดงถึงกิจกรรม

ที่ทําเนื้อหาของงานที่

ปฏิบัติผลผลิตและ      

ผลลัพธที่ได) 

 

2. 

 

3. 

 

ฯลฯ 

   

 

 

       ลงชื่อ  ………………………………… 

        (……………………………..) 

ตําแหนง………………………………. 

วันที…่……………………………….. 

ความเห็นผูบังคับบัญชา 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

ลงชื่อ……………………………….. 

       (…………………………….) 

ตําแหนง…………………………….. 

วันที…่……………………………… 



แบบการประเมินบุคคลในการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง……………………… 

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

 

  1.  การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง  ใหพิจารณาจากผลการ

ประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับตําแหนงดานตาง ๆ  ที่อาจไดรับจากสัมภาษณ  หรือ

จากการประเมินดวยวิธีการอื่น ๆ  และจากประวัติการรับราชการ  ประสบการณ  ผลการปฏิบัติงานตาม

เปาหมายในอดีตดานการบริหารจัดการ  วิสัยทัศนของผูสมัคร  ความคาดหวัง  แนวทางการดําเนินการ  

เปนตน 

  2.  น้ําหนักของคะแนนแตละรายการ  เปนไปตามที่กําหนดในประกาศและเงื่อนไข            

การคัดเลือกสําหรับพนักงาเทศบาล 

  3.  เกณฑการประเมิน 

  ก.  สมรรถนะหลักทางการบริหารการปฏิบัติงานในหนาที่ความประพฤติของคุณลักษณะ

อื่น ๆ 

            1.  วิสัยทัศน 

          2.  ความรอบรูงานในหนาที่ 

            3.  ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต 

            4.  ความรอบรูในการบริหาร 

            5.  การบริหารอยางมืออาชีพ 

            6.  การบริหารงานบุคคล 

            7.  การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

            8.  ความประพฤติและคานยิมสรางสรรค 

ข.  ประวัติการรับราชการ 

        1.  เงินเดือน 

            2.  วุฒิการศึกษา 

            3.  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในตําแหนงและสายงานปจจุบัน 

            4.  อายุราชการ 

            5.  ความผิดยอนหลัง  5  ป 

            6.  ความดีความชอบยอนหลัง  5  ป 

  4.  หลังจากพิจารณาความรูความสามารถ  ทักษะ  ความประพฤติ  ประวัติการรับราชการ  

และคุณลักษณะอื่น ๆ  ที่จําเปนที่ไดจากการประเมินตามขอ  1  แลวให  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  

พิจารณาสรุปผลการประเมินรวมกัน  และลงชื่อรวมกัน 



การประเมินบุคคลในการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง…………………….. 

ชื่อผูสมัคร…………………………………….. 
 

รายการประเมิน คะแนน 

รวม 

คะแนนที่ไดรับ 

ก.  สมรรถนะหลักทางการบริหารการปฏิบัติงานในหนาที่ความ

ประพฤติของคุณลักษณะอื่น ๆ 

     1.  วิสัยทัศน 

     2.  ความรอบรูงานในหนาที ่

     3.  ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต 

     4.  ความรอบรูในการบริหาร 

     5.  การบริหารอยางมืออาชีพ 

     6.  การบริหารงานบุคคล 

     7.  การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

     8.  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรค 

 

 

20 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

 

ข.  ประวัติการรับราชการ 

     1.  เงินเดือน 

     2.  วุฒิการศึกษา 

     3.  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในตําแหนงและสายงานปจจุบัน 

     4.  อายุราชการ 

     5.  ความผิดยอนหลัง  5  ป 

     6.  ความดีความชอบยอนหลัง  5  ป 

 

20 

20 

20 

20 

10 

10 
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สรุปผลการประเมิน     ของ  ……………………………………………………………. 

       สูงมาก  สูง ปานกลาง 

  เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงในระดับ             

  ยังไมเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนง 

จุดเดน 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

จุดที่ตองพัฒนา 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

ความเห็นดานอื่น ๆ 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อคณะกรรมการ 

    (ลงชื่อ)   ………………………………ประธานกรรมการ 

      (……………………………….) 

    (ลงชื่อ)  ………………………………..กรรมการ 

      (……………………………….) 

    (ลงชื่อ)  …………………………………กรรมการ 

      (……………………………….) 

    (ลงชื่อ)  …………………………………กรรมการ 
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