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  (5)  การคัดเลอืก  เพื่อรับโอนมาแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงบริหารหรือสายงานผูบริหาร
สถานศกึษา 
  ขอ  46    การดําเนนิการคัดเลือก  โดยการสอบแขงขัน  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตพุิเศษ         
ที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน  การสอบคัดเลือก  และการคดัเลือกตามทีก่ําหนดในหมวดนี้  ก.ท.จ.หรือผูที่     
ไดรับมอบหมายจาก ก.ท.จ.  ใหเปนผูดําเนินการแทน  ตองดําเนนิการอยางเปดเผย  โปรงใส  สามารถ
ตรวจสอบได  โดยคํานงึถงึหลักวิชาการวัดผล  ความเปนธรรม  ความเสมอภาค  และตองเปดโอกาสให
พนักงานเทศบาลของเทศบาลอื่น  ที่มีคุณสมบัติครบถวน  และมีความประสงคสมคัรเขารับการคัดเลือก   
มีสิทธิเขารับการคัดเลือกดวย  โดยการประกาศผลการคัดเลือกใหดําเนินการอยางเปดเผย 

สวนที่ 1 
การสอบแขงขัน 

  ขอ  47    การสอบแขงขัน  เพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนพนกังานเทศบาลตามขอ  45 (1)            
ให ก.ท.จ.เปนผูดําเนนิการสอบแขงขัน  ในกรณีที่ ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบใหเทศบาลหรือองคกรใดเปน
ผูดําเนนิการแทนก็ได 

  ขอ  48    การสอบแขงขัน  การกําหนดหลักสูตรวิธีการสอบแขงขัน  และวิธีการดําเนินการ
เกี่ยวกับการสอบแขงขัน  ตลอดจนเกณฑการตัดสิน  การขึ้นบัญชีสอบแขงขันได  การนํารายชื่อผู
สอบแขงขันไดตําแหนงหนึง่ไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขนัไดในตําแหนงอืน่  และการยกเลิกบัญชีผู
สอบแขงขันได  ใหเปนไปตามที่กาํหนด  ดังตอไปนี ้

(1) ใหผูดําเนินการสอบแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการสอบแขงขัน 
(2) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันอยางนอยตองมี  3  ภาค  คือ 

(ก) ภาคความรูความสามารถทั่วไป  ใหทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน 
(ข) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง ใหทดสอบโดยวธิีสอบ 

ขอเขียน  หรือวิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึง่หรือหลายวธิีก็ได 
         (ค)  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  ใหประเมนิบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กับตําแหนงหนาที ่
  (3)  ผูสมัครสอบตองเปนผูมีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงานเทศบาล
หรือไดรับการยกเวนจาก ก.ท.จ.  และตองมีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที ่ก.ท  กําหนด 
  (4)  การประกาศรับสมัครสอบใหระบุชื่อตําแหนง  คุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง  เงินเดือนที่จะไดรับ  วันเวลาและสถานที่สอบ  เอกสารหลักฐานที่ใชในการสอบ  หลักสูตร
และวิธีการสอบแขงขัน  เกณฑการตัดสิน  การขึ้นบัญชี  และการยกเลกิบัญชี 
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  (5)  เกณฑการตัดสิน  ผูสอบแขงขันไดตองไดคะแนนในแตละภาคที่สอบไมตํ่ากวา        
รอยละหกสิบ 

(6) การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหเรียงตามลาํดับจากผูสอบแขงขันไดคะแนนสงูสุดลง 
มาตามลาํดับ  และใหบัญชสีอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน  2  ป  นับแตวันขึ้นบัญชี  เวนแตถามีการสอบ 
แขงขันในตําแหนงเดียวกันนัน้อีก  และไดข้ึนบัญชผูีสอบแขงขันไดใหมแลวบัญชีผูสอบแขงขันไดคร้ังกอน
เปนอันยกเลกิ 

  ขอ  49    ใหผูดําเนนิการสอบแขงขันแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันขึ้น 
คณะหนึง่ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูแทนหนวยราชการ  และผูแทนพนักงานเทศบาล มีจาํนวนไมนอย
กวา 5 คน  ดังนี ้
  (1)  กรณี ก.ท.จ.  เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน  ใหประธาน ก.ท.จ.แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิใน  
ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ   
  (2)  กรณีเทศบาล  เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งปลัดเทศบาล
เปนประธานกรรมการ   
  (3)  กรณีองคกรอื่นนอกเหนอืจาก  (1)  และ (2)  เปนผูดําเนนิการสอบแขงขันใหประธาน 
ก.ท.จ.แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ 

  ขอ  50    คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันอาจตัง้กรรมการออกขอสอบ  กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  หรือเร่ืองอื่นๆ  ที่เกีย่วกับการสอบแขงขันไดตามความจาํเปน 

  ขอ  51    ใหคณะกรรมการดําเนนิการสอบแขงขันกําหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบและ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปน  และไมขัดตอหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน  แลวใหประธาน
กรรมการประกาศกอนวนัสอบไมนอยกวา  5  วันทําการ 

  ขอ  52    หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงระดับ
ตาง ๆ  ใหเปนไปตามที่กาํหนดทายประกาศนี ้

  ขอ  53    ใหผูดําเนนิการสอบแขงขันประกาศรับสมัครสอบ  โดยระบุรายละเอยีดในเรื่อง
ตาง ๆ  ดังนี ้

(1) ชื่อตําแหนงทีจ่ะบรรจุและแตงตั้ง 
(2) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหนงนั้น 
(3) เงินเดือนทีจ่ะไดรับ 
(4) วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
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(5) เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ 
(6) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน  เกณฑการตัดสิน  การขึ้นบัญชี  และการยกเลกิ 

บัญชีผูสอบแขงขันได 
(7) เร่ืองอื่น ๆ  หรือขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควรทราบ 
ประกาศรับสมัครสอบนั้น  ใหปดไวในที่เปดเผย  ณ  สถานที่รับสมัครสอบกอนวนัที่เร่ิมรับ 

สมัครสอบ  โดยแจงให ก.ท.จ. ทุกจงัหวัดและสํานักงาน ก.ท.  และจะประกาศทางวทิยุกระจายเสยีงหรือ 
ทางอื่นใดตามความเหมาะสมดวยก็ได 

  ขอ  54    ใหผูดําเนนิการสอบแขงขันจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบ  โดยใหมีกาํหนดเวลา
รับสมัครสอบไมนอยกวา  15  วันทาํการ 
  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนตองขยายกาํหนดเวลารับสมัครสอบแขงขันตามที่ 
คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเสนอแนะ  ผูดําเนนิการสอบแขงขันอาจประกาศขยายกาํหนดเวลารับ
สมัครสอบได  แตทั้งนี้  เวลาที่จะขยายตองมเีวลาไมนอยกวา  15  วันทาํการ  นับต้ังแตวันถัดจากวนั
สุดทายของการรับสมัครสอบและจะตองประกาศการขยายเวลานั้นกอนวนัปดรับสมัครสอบครั้งนั้นดวย 

  ขอ  55    ใหผูสมัครสอบเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตามอัตรา   
ดังนี ้

(1) ตําแหนงระดับ 1  หรือตําแหนงระดับ 2  ตําแหนงละไมเกิน  100  บาท 
(2) ตําแหนงระดับ 3  ข้ึนไป  ตําแหนงละไมเกนิ  200  บาท 
คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหเมื่อไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธเิขาสอบแลว         

เวนแต  มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทัง้หมด  เนื่องจากมีการทจุริตหรือสอไปในทางทุจริตตามขอ  59  จึง
ใหจายคนืคาธรรมเนียมสอบแกผูสมัครสอบเฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทาง
ทุจริตนัน้ได 
  คาธรรมเนียมสอบที่จัดเก็บไดตามที่กาํหนดในวรรคหนึง่  ใหผูดําเนนิการสอบแขงขัน
สามารถนําไปเปนคาใชจายในการดําเนนิการสอบแขงขันในคราวนัน้ได 

  ขอ  56    ใหผูดําเนนิการสอบแขงขันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ  กอนวนัสอบไม       
นอยกวา  10  วันทําการ 

  ขอ  57    การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันไดใหถือเกณฑวา  ตองเปนผูสอบไดคะแนน
ในแตละภาคที่สอบตามหลกัสูตรไมตํ่ากวารอยละหกสบิ  ทั้งนี้  ใหคํานึงถงึหลกัวชิาการวัดผลดวย 



 30

  ขอ  58    ในการสอบแขงขัน  จะตองทาํการสอบตามหลกัสูตรทุกภาคในการสอบแขงขัน  
และคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันจะกําหนดใหผูสมัครสอบภาคความรูความสามารถทัว่ไป  หรือ
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน  แลวจึงใหผูที่สอบไดคะแนนตามเกณฑทีก่ําหนดไวใน
ขอ  65  สอบในภาคอื่นตอไปก็ได 

  ขอ  59    กรณีที่ปรากฏวามีการทจุริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเปน
ธรรมในการสอบแขงขัน  ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันรายงานใหผูดําเนนิการสอบแขงขันทราบ
เพื่อพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวชิาหรือ
เฉพาะภาคที่เกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเหน็สมควร  ถาหากผูดําเนินการสอบแขงขันให
ยกเลิกการสอบแขงขันเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแลว  ก็ใหดําเนินการสอบแขงขันเฉพาะวชิานัน้   
หรือเฉพาะภาคนั้นใหม  สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทจุริตไมมีสิทธิเขาสอบ     
อีกตอไป 

  ขอ  60    เมื่อไดดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการดําเนนิการสอบแขงขัน
รายงานผลการสอบตอผูดําเนินการสอบแขงขัน  เพื่อผูดําเนนิการสอบแขงขันจะไดประกาศขึ้นบัญชีผู
สอบแขงขันไดตอไป 

  ขอ  61    การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  ใหเรียงตามลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลง
มาตามลาํดับ  ในกรณทีี่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  ใหผูไดคะแนน
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลาํดบัที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากนั  ใหผูไดคะแนนภาษาไทยในภาคความรูความสามารถทั่วไป
มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา  ถายังคงไดคะแนนเทากนัอีก  ก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผู
อยูในลําดับทีสู่งกวา 

  ขอ  62    กรณีมีความประสงคจะขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  ใหระบุระยะเวลาในการขึ้น
บัญชีผูสอบแขงขันไดในประกาศรับสมัครสอบแขงขันและในประกาศผลการสอบแขงขัน  โดยมีเงื่อนไขให
ระบุระยะเวลาการขอใชบัญชีไดไมเกิน  2  ป  นับแตวนัขึ้นบัญชี  กรณยีังใชบัญชีไมครบตามที่อายุ
ระยะเวลาในประกาศ  แตประสงคจะสอบแขงขันตําแหนงเดียวกันนัน้อีก  ตองเสนอเหตุผลความจําเปนให        
ก.ท.จ.พิจารณาใหความเหน็ชอบกอน  หาก  ก.ท.จ.พิจารณา  เหน็ชอบและเมื่อไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได
ใหมแลว  บัญชีผูสอบแขงขันไดคร้ังกอนเปนอันยกเลิก 
  กรณีบัญชีสอบแขงขันครบกําหนดระยะเวลาตามที่ระบใุหถือวาบัญชนีั้นถูกยกเลิก  กรณี 
ที่ไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใด  ใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแลวกอนบัญชีผูสอบแขงขันได
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จะมีอายุครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุ  และตอมาบัญชีไดครบระยะเวลาตามที่ระบหุรือกอนมกีารขึ้นบัญชี 
ผูสอบแขงขันไดใหม  ใหถือวาผูนัน้ยงัมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้ง  แตทั้งนี้ตองไมเกนิ  30  วัน  นบัแตวัน
ถัดจากวันที่บัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นมีอายุครบตามระยะเวลาที่กาํหนดหรือวันที่มีการขึ้นบัญชีผูสอบ       
แขงขันไดใหมแลวแตกรณี 

  ขอ  63    ใหผูดําเนนิการสอบแขงขัน  เปนเจาของบัญชสีอบแขงขันที่ไดดําเนินการและมี
อํานาจพิจารณาอนุญาตใหเทศบาลอื่น  องคกรปกครองสวนทองถิน่อื่น  หรือสวนราชการอื่น  ที่มีความ
ประสงคจะขอใชบัญชีสอบแขงขันดังกลาว  เพื่อแตงตั้งผูสอบแขงขันไดใหดํารงตําแหนงสายงานเดยีวกนัใน
สวนราชการนัน้  โดยใหเรียกบรรจุและแตงตั้งตามลาํดบัที่ที่สอบแขงขันไดตามบัญชีการสอบนัน้ 

  กรณีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจงัหวัดหรือองคกรอื่นใดที่ ก.ท.จ.มอบใหดําเนินการ
แลวแตกรณีเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน  หากเทศบาลภายในจงัหวัดนั้น  มีตําแหนงวางและประสงคจะขอ
ใชบัญชีเพื่อบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดแทนตําแหนงทีว่างใหขอใชบัญชีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายใน
จังหวัดหรือองคกรอื่นใดที่ ก.ท.จ.มอบใหดําเนนิการนัน้กอนขอใชบัญชีจาก ก.ท.จ.หรือเทศบาลหรือองคกร
อ่ืน  ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนนิการสอบในจังหวัดอืน่   

  ขอ  64    กรณีผูใดไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  ถามีกรณีอยางใดอยางหนึง่ดังตอไปนี้ให
เปนอันยกเลกิการขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชผูีสอบแขงขันได  คือ 

(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจแุละแตงตั้งในตําแหนงทีส่อบได 
 
 
 

(2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่ผูดําเนินการสอบ 
แขงขัน  หรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งกําหนด  โดยมีหนงัสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบ
กําหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา  10  วัน  นับแตวันทีท่ี่ทาํการไปรษณยีรับลงทะเบียน 
  (3)  ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกาํหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้งใน
ตําแหนงที่สอบได 
  (4)  ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันไดโดยการโอนแต
สวนราชการทีจ่ะบรรจุไมรับโอน  และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน  ผูนั้นจงึไมประสงคจะรับ
การบรรจุ 
  (5)  ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบไดไปแลว  ใหยกเลิกการขึ้นบญัชี        
ผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกนั 
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  ขอ  65    ผูใดถูกยกเลกิการขึ้นบัญชีผูนัน้ไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดบัญชีใดไปแลว  ถา
บัญชีนั้นยังไมยกเลิก  และผูดําเนนิการสอบ  พิจารณาเห็นวามเีหตุอันสมควรจะอนุมัติใหข้ึนบญัชีผูนั้นไว
ในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไปตามเดิมก็ได  สําหรบัผูซึ่งถูกยกเลกิการขึ้นบัญช ี 
เนื่องจากไปรบัราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  เมื่อออกจากราชการทหารโดยไมมี
ความเสยีหายและประสงคจะเขารับราชการในตําแหนงทีส่อบได  และบัญชีผูสอบแขงขันไดนัน้ยังไมยกเลิก
ใหข้ึนบัญชีผูนัน้ไวในบัญชีเดมิเปนลาํดับแรกที่จะบรรจุในคร้ังตอไป 

  ขอ  66    ในการดําเนนิการสอบแขงขัน  ใหผูดําเนินการสอบแขงขันดําเนนิการดังตอไปนี้ 
  (1)  สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการสอบแขงขัน  1  ชุด  และสําเนา
ประกาศรับสมัครสอบ  2  ชดุ  ไปยงัสํานกังาน ก.ท. กอนเริ่มรับสมัครสอบไมนอยกวา  7  วันทําการ 
  (2)  เมื่อการสอบเสร็จส้ิน  ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน  สงสําเนาบัญชีผูสอบแขงขันได
จํานวน  1  ชุด  ไปยงัสํานักงาน ก.ท. ภายใน  5  วันทําการ  นับแตวนัประกาศผลสอบ   
  (3)  เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  หรือข้ึนบัญชีไวตามเดิมใหรายงานไป
ยังสํานักงาน ก.ท.  ภายใน  7  วันทาํการ  นับแตวัน  ยกเลิกหรือข้ึนบัญชีนั้น 
  (4)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ  
กําหนดวนั  เวลา  และสถานที่สอบ  ประกาศผลสอบและอื่น ๆ  นอกจากทีก่ําหนดไวเดิมใหรายงาน        
สํานักงาน ก.ท. ภายใน  3  วัน     

 

 

สวนที่  2 
การคัดเลือกกรณีทีม่ีเหตุพิเศษ 

  ขอ  67    การคัดเลือก  กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจาํเปนตองสอบแขงขัน  เพื่อบรรจุบุคคลเขา
รับราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาล  ในเทศบาลนัน้ตามขอ  45 (2)  ให ก.ท.จ.เปนผูดําเนนิการ
คัดเลือก  ในกรณีที่ ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบใหเทศบาลหรือองคกรใด  เปนผูดําเนนิการแทนก็ได 

  ขอ  68    การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันให ก.ท.จ.กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก  อาจพิจารณาดําเนนิการโดย  วิธีสัมภาษณ  วิธีสอบขอเขียน  วิธีสอบ
ปฏิบัติหรือวิธอ่ืีนใดวิธหีนึง่หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม  โดยกาํหนดดังตอไปนี ้

(1) ใหผูดําเนินการคัดเลือกแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 
(2) ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับ 
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ตําแหนงทีก่ําหนดไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง 

  ขอ  69    ก.ท.จ. หรือ เทศบาลในกรณทีี่ ก.ท.จ.มอบหมาย อาจคัดเลอืกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลในกรณทีี่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันไดในกรณี  ดังนี ้
  (1)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล  ทนุเลาเรียนหลวงหรอืทุนของเทศบาล  
เพื่อการศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ 
  (2)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรที่ ก.ท.จ.อนุมัติให               
สวนราชการใดจัดใหมีการศกึษาขึน้  เพื่อเขารับราชการในเทศบาลนัน้โดยเฉพาะ   
  (3)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวฒุิที่ ก.ท. กําหนดใหคัดเลือกเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได  ไดแกคุณวุฒิดังตอไปนี ้

คุณวุฒิที่กาํหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
       (ก)  ระดับปริญญาเอก      
   (1)  ปริญญาเอกทุกสาขา 
       (ข)  ระดับปริญญาโท 
   (1)  ปริญญาทางการศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษสาขาตาง ๆ   
   (2)  ปริญญาโทศิลปศาสตรทางความผิดปกติของการสือ่ความหมาย 
   (3)  ปริญญาโทอาชญาวทิยา  หรือทัณฑวทิยา 
   (4)  ปริญญาโทวทิยาศาสตรทางเภสัชวิทยา  หรือทางเภสัชศาสตร 

(5)  ปริญญาโทวทิยาศาสตรทางวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 
   (6)  ปริญญาโทวทิยาศาสตรทางกีฏวิทยา 
   (7)  ปริญญาโทวทิยาศาสตรทางโรคพืช 
   (8)  ปริญญาโทวทิยาศาสตรทางพืชสวน 
   (9)  ปริญญาโทวทิยาศาสตรทางปฐพวีิทยา 
   (10)  ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางสัตวศาสตร 
       (ค)  ระดับปริญญาโทหรอืปริญญาตรี 
   (1)  ปริญญาแพทยศาสตร 
   (2)  ปริญญาสัตวแพทยศาสตร 
   (3)  ปริญญาทันตแพทยศาสตร 
   (4)  ปริญญาเภสัชศาสตร 
   (5)  ปริญญาวทิยาศาสตรทางกายภาพบาํบัด 
   (6)  ปริญญาวทิยาศาสตรทางกิจกรรมบําบัด 
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   (7)  ปริญญาวทิยาศาสตรทางรังสีเทคนิค 
   (8)  ปริญญาวทิยาศาสตรทางเวชศาสตรการธนาคารเลือด 
   (9)  ปริญญาวทิยาศาสตรทางเทคนิคการแพทย 
   (10)  ปริญญาวทิยาศาสตรทางเทคโนโลยีการยาง 
   (11)  ปริญญาวทิยาศาสตรทางพฤกษศาสตร 
   (12)  ปริญญาทางผงัเมือง 
   (13)  ปริญญาทางมัณฑนศลิป 
   (14)  ปริญญาทางประติมากรรม 
       (ง)  ระดับประกาศนยีบตัร 
   (1)  ประกาศนียบัตรทางดุริยางคศิลปชัน้สูง  หรือปริญญาทางดุริยางคศิลป 
   (2)  ประกาศนียบัตรวิชาชพี  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงูทางชางภาพ 
          หรือทางการถายภาพ 
   (3)  ประกาศนียบัตรวิชาชพี  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงูทางชางพิมพ 
           หรือทางการพิมพ 
    (4)  ประกาศนียบัตรทางวิชากายอุปกรณเสริมและเทียม  หรือเทคนิคกาย 
                                            อุปกรณ 

(5) ประกาศนยีบตัรหรืออนุปริญญาทางวทิยาศาสตรการแพทย  หรือทาง 
พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย  หรือทางรังสีเทคนิค  หรือทางรังสี
การแพทย 

   (6)  ประกาศนียบัตรทางเคมีทุกแขนง 
(6) ประกาศนยีบตัรทางเภสัชกรรม 

ปริญญาหรือประกาศนยีบตัรที่กําหนดใหคัดเลือกฯ เฉพาะตาํแหนง 
       (ก)  ระดับปริญญาโท 
   (1)  ปริญญาโททางกฎหมายเพื่อเขารับราชการในตําแหนงนิติกร 
       (ข)  ระดับปริญญาโทหรอืตรี 
   (1)  ปริญญาทางจิตวทิยาคลีนิค  เพื่อเขารับราชการในตําแหนงนกัจติวิทยา 
       (ค)  ระดับประกาศนยีบตัร 
    (1)  ประกาศนียบัตรทางชางทนัตกรรม  เพื่อเขารับราชการในตําแหนง            
 ชางทันตกรรม 2 

(2) ประกาศนยีบตัรผูชวยทนัตแพทย  เพื่อเขารับราชการในตําแหนง                     
ผูชวยทันตแพทย 1 
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     คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเกียรตินยิมอันดับหนึ่งทกุสาขาวิชา จากสถาบันการ              
ศึกษาที่  ก.พ. รับรอง  เพื่อเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 3   หรือ ระดับ 4  ซึ่งเปน      
คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกนัน้ 
  (4)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได  ซึง่ไมสามารถรับการบรรจุไดเมื่อถึงลําดับ
ที่ที่สอบได  เนือ่งจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและไดมา
รายงานตัวของรับการบรรจุ  เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนั้นสอบไดถกูยกเลิกไปแลว 
  (5)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได  ซึง่ถูกยกเลิกการขึ้นบญัชีผูสอบแขงขันได  
เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว  แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนง
ที่สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจแุละแตงตั้ง 
  (6)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มคีวามรู  ความสามารถและความชํานาญสงูเขารับ
ราชการในฐานะผูเชีย่วชาญ  หรือผูชาํนาญการ 

  ขอ  70    การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล  ทนุเลาเรียนหลวงหรือทุน
ของเทศบาล  เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ  ตามขอ  69 (1)  หรือผูสําเรจ็การศึกษาตาม
หลักสูตรที ่ก.ท.จ.อนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศกึษาขึน้  เพื่อเขารับราชการในเทศบาลนัน้
โดยเฉพาะตามขอ  69 (2)  ใหผูดําเนินการคัดเลือกดําเนินการ  ดังนี ้
  (1)  ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ  ยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด  พรอมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกกําหนด 
  (2)  ใหผูดําเนนิการคัดเลือก  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จํานวนไมนอยกวา  5  คน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒใิน ก.ท.จ.  เปนประธาน  ผูแทนหนวยราชการที่
เกี่ยวของ  หรือพนักงานเทศบาล  เปนกรรมการ 
  (3)  ใหคณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร  หลกัฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกกําหนด  นอกจากนี้อาจใชวิธี
สัมภาษณเพิม่เติมอีกก็ได  และในการจัดลําดับผูไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงใดในเทศบาล  คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกอาจพิจารณากําหนดใหผูมีคะแนนผล      
การเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเปนผูอยูในลําดับตน  สามารถไดรับการบรรจุเขารับราชการกอน  หรือ
พิจารณาบรรจุตามองคประกอบอื่นที่คณะกรรมการเหน็สมควรก็ได 

  ขอ  71    การคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒทิี่ ก.ท. กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุ
บุคคลเขารับราชการในกรณพีิเศษได  ตามขอ 69 (3)  ใหผูดําเนนิการคดัเลือกดําเนนิการ  ดังนี ้
  (1)  ประกาศรบัสมัครคัดเลือก  ใหระบุรายละเอียดในเรื่อง  ชื่อตําแหนงที่จะบรรจุและ 
แตงตั้ง  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับคัดเลือกสําหรับตําแหนงนั้น  
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เงินเดือนทีจ่ะไดรับ  วนั  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  แบบใบสมัคร  คุณวุฒิการศกึษา  เอกสารและ
หลักฐานที่ใชในการสมัคร  ทัง้นี ้ การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น  ใหปดไวในที่เปดเผย  ณ  สถานที่รับ
สมัครกอนวนัที่เร่ิมรับสมัครคัดเลือก  และจะประกาศทางวทิยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความ
เหมาะสมดวยก็ได 
  (2)  ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ  ยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด  พรอมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกกําหนด   
  (3)  ใหผูดําเนนิการคัดเลือก  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จํานวนไมนอยกวา  5  คน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒใิน ก.ท.จ.  เปนประธานกรรมการ  และผูแทนหนวย
ราชการที่เกี่ยวของหรือพนกังานเทศบาล  เปนกรรมการ 
  (4)  ใหคณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือก  อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ         
วิธีสอบขอเขียน  วิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืนใด  วิธหีนึง่หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม  ในการนี้       
คณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ  กรรมการออกขอสอบ  หรือกรรมการทดสอบ  
การปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือเจาหนาที่ใหดําเนนิการในเรื่องตาง ๆ  ไดตามความจาํเปน 
  (5)  เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือกรายงานผล
การคัดเลือกตอผูดําเนนิการคัดเลือก  โดยจดัทําบัญชีรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดบัตามผล
คะแนนตาม (4)  เพื่อผูดําเนนิการคัดเลือกจะไดประกาศผลการคัดเลือก  และบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่คัดเลือกตามลําดบัตอไป 
  (6)  ในกรณีทีม่ีผูผานการคดัเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง  และภายหลงัมีตําแหนง
วางเพิ่มอีก  กอ็าจบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูในลาํดับที่ถัดไปตามประกาศผลการ
คัดเลือกนั้น  หรืออาจดําเนนิการคัดเลือกใหมก็ได  ทัง้นี ้ ใหอยูในดุลยพินิจของ ก.ท.จ. 

  ขอ  72    การคัดเลือกผูสอบแขงขันได  ซึง่ไมสามารถรบัการบรรจุไดเมื่อถึงลาํดับที ่        
ที่สอบได  เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  และ      
ไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ  เมื่อบัญชผูีสอบแขงขันไดที่ผูนัน้สอบไดถูกยกเลกิไปแลว  ตามขอ  69 (4)  
ให ก.ท.จ.มอบใหเทศบาล  เปนผูดําเนินการคัดเลือก  ดังตอไปนี ้
  (1)  ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัคร  และหนงัสือรับรองประวัติการรับราชการ
ทหารตามแบบที่กําหนด  พรอมดวยสําเนาหลักฐานการศึกษาและสําเนาหลักฐานการรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
  (2)  เมื่อเทศบาลไดพิจารณาแลวเหน็วา  ผูนั้นพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย
และมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเขารับราชการภายใน  60  วัน  นบัแตวันพนจากราชการทหาร 
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  (3)  หากเทศบาลนัน้มีตําแหนงที่ผูนัน้สอบแขงขันไดวางอยู  ใหดําเนินการสั่งบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนัน้ได 

  ขอ  73    การคัดเลือกผูสอบแขงขันได  ซึง่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดเนือ่งจาก
ไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว  แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่
สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาทีท่างราชการจะบรรจุและแตงตั้ง  ตามขอ  69 (5)  ให ก.ท.จ.มอบให
เทศบาลเปนผูดําเนนิการ  ดังตอไปนี ้

  (1)  ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอบรรจุเขารับราชการและ
เขาปฏิบัติหนาที่ราชการภายใน  15  วัน  นับแตวันครบกําหนดเวลาทีท่างราชการจะบรรจุและแตงตั้ง 
  (2)  เมื่อเทศบาลไดพิจารณาแลว  เหน็สมควรที่จะบรรจผูุนั้นเขารับราชการ 
  (3)  หากเทศบาลนัน้มีตําแหนงที่ผูนัน้สอบแขงขันไดวางอยู  ใหดําเนินการสั่งบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนัน้ได 

  ขอ  74    การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู  ความสามารถและความชาํนาญสงู  เพื่อบรรจุเขา
รับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ  หรือผูชํานาญการ  ในเทศบาลตามขอ 69 (6)  ให ก.ท.จ.มอบใหเทศบาล
เปนผูดําเนินการคัดเลือก  โดยดําเนนิการตามทีก่ําหนดประกาศหลกัเกณฑและเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเขา
รับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการของเทศบาล 

  ขอ  75    เมื่อไดมีการดําเนนิการคัดเลือก  ตามที่กาํหนดในประกาศนี ้ ให ก.ท.จ.
ดําเนนิการดงัตอไปนี้ 
  (1)  สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือก  1  ชุด  และสําเนาประกาศ
รับสมัครคัดเลือก  2  ชุด  ไปยังสํานักงาน ก.ท. หรือ ก.ท.จ.กอนเริ่มรับสมัครคัดเลือกไมนอยกวา  7  วัน     
ทําการ 
  (2)  เมื่อการคดัเลือกเสร็จส้ิน  ให ก.ท.จ.รายงานไปยังสาํนักงาน ก.ท. ภายใน  5  วัน     
ทําการนับแตวันประกาศผลการคัดเลือก  หรือดําเนนิการคัดเลือกแลวเสร็จ  โดยใหสงสําเนาบัญชีผูไดรับ
การคัดเลือก  1  ชุด  หรือรายงานผลการคัดเลือก  1  ชุด 
  (3)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร  ประกาศผลการคดัเลือกและอื่น ๆ  
นอกจากทีก่ําหนดไวเดิมใหรายงานสาํนกังาน ก.ท. โดยดวนทีสุ่ด 
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สวนที่  3 
การสอบคัดเลือก 

  ขอ  76    การสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนกังานเทศบาลใหดํารงตําแหนงตามขอ  45 (3)  
ให ก.ท.จ.เปนผูดําเนนิการสอบคัดเลือกในกรณีที่ ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบใหเทศบาลหรือองคกรใดเปน
ผูดําเนนิการแทนก็ได  เวนแตการสอบคัดเลือกพนกังานเทศบาล  ตําแหนงผูปฏิบัติเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงบริหารของเทศบาล  ให ก.ท.จ.เปนผูดําเนินการสอบคัดเลือก 

  ขอ  77   ใหผูดําเนนิการสอบคัดเลือก  แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จํานวนไมนอยกวา  5  คน  ดังนี ้
  (1)  กรณี ก.ท.จ.เปนผูดําเนนิการสอบคัดเลือก  ใหประธาน ก.ท.จ.แตงตั้งกรรมการใน        
ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ  และผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ  ผูทรงคุณวุฒ ิ และผูแทนพนกังาน    
เทศบาล  เปนกรรมการ 
  (2)  กรณีเทศบาลเปนผูดําเนินการสอบคดัเลือก  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งปลัดเทศบาล
เปนประธานกรรมการ  และผูทรงคุณวุฒผูิแทนหนวยราชการที่เกีย่วของ  และผูแทนพนักงานเทศบาลเปน
กรรมการ 
  (3)  กรณีองคกรอื่นทีม่ิใช (1)  และ (2)  เปนผูดําเนินการสอบคัดเลือกใหแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.เปนประธานกรรมการ  และผูทรงคุณวุฒิ  ผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ  และ
ผูแทนพนักงานเทศบาลเปนกรรมการ 

  ขอ  78   คณะกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือกอาจตั้งกรรมการออกขอสอบ  กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  หรือกรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนนิการในเรื่องการกรอกคะแนนหรือ
เร่ืองอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกบัการสอบคัดเลือกไดตามความจําเปน 

  ขอ  79    ใหคณะกรรมการดําเนนิการสอบคัดเลือกกําหนดวนั  เวลา  สถานที่สอบ         
ขอเขียน  สัมภาษณ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จาํเปน  และไมขัดตอหลกัสูตรและวิธีการ
ดําเนนิการเกีย่วกับการสอบคัดเลือกนี้  แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวนัสอบไมนอยกวา  5  วันทาํ
การ 

  ขอ  80    หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและคุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครสอบในแตละ
ตําแหนงใหเปนไปตามที่ ก.ท. กําหนดทายประกาศ 

  ขอ  81    ใหผูดําเนนิการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบ  โดยระบชุื่อตําแหนงทีจ่ะ
แตงตั้ง  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  และขอความอืน่ที่ผูสมัคร
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สอบควรทราบ  โดยปดประกาศรับสมัครนัน้ไวในที่เปดเผย  ณ สถานที่รับสมัครและแจงให ก.ท.จ.อ่ืนและ
สํานกังาน ก.ท. ทราบกอนวนัรับสมัครหรือจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางใดตามความเหมาะสม 

  ขอ  82   ใหผูดําเนนิการสอบคัดเลือกจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบโดยใหมีกาํหนดเวลา
รับใบสมัครสอบไมนอยกวา  10  วนัทาํการ 

  ขอ  83    ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลอืกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามทีก่ําหนดใน
ประกาศรับใบสมัครสอบคัดเลือก  ตามขอ  81  ในวนัรับสมัครสอบคัดเลือก 

  ขอ  84    ใหผูดําเนนิการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผูมสิีทธิเขาสอบกอนวนัสอบไมนอย
กวา  10 วันทาํการ 

  ขอ  85    การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวา  ตองเปนผูสอบไดคะแนน
ในแตละภาคที่สอบตามหลกัสูตรไมตํ่ากวารอยละหกสบิ  ทั้งนี้ใหคํานึงถงึหลักวชิาวัดผลดวย 

  ขอ  86  การสอบคัดเลือกจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค  แตคณะกรรมการดําเนนิการ
สอบคัดเลือกจะกําหนดใหผูสมัครสอบสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป  หรือภาคความรูความสามารถ
ที่ใชเฉพาะตําแหนงกอนแลว  จึงใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กาํหนดไวในขอ  85  สอบในภาคอื่นตอไป
ก็ได 

  ขอ  87    ในกรณีที่ปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไม
เปนธรรมในการสอบคัดเลือก  ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานให  ก.ท.จ.  ทราบเพื่อ
พิจารณาวาจะสมควรยกเลกิการสอบคัดเลือกครั้งนัน้ทัง้หมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิด
การทุจริตหรือสอไปในทางทจุริตตามแตจะเห็นสมควร  ถาหาก ก.ท.จ.ใหยกเลกิการสอบคัดเลือกเฉพาะ
ภาคใดแลว  กใ็หดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม  สําหรับผูที่มีสวนเกีย่วของกับการทุจริตหรือ
สอไปในทางทจุริตไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 

  ขอ  88    เมื่อไดดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการดําเนนิการสอบ
คัดเลือกรายงานผลการสอบตอผูดําเนินการสอบคัดเลือก  เพื่อจะไดประกาศรายชือ่ผูสอบคัดเลือกไดตอไป 

  ขอ  89    การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได  ใหเรียงลาํดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมา
ตามลําดับ  ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  ใหผูไดคะแนน
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลาํดบัที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากนั  ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 



 40

  ขอ  90    กรณีมีความประสงคจะขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหระบุระยะเวลาในการขึ้น
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  และในประกาศผลการสอบคัดเลือก  โดยมี         
เงื่อนไข  ใหใชบัญชีไดไมเกิน  2  ป  นับต้ังแตวันขึ้นบัญช ี กรณี  ยงัใชบัญชีไมครบตามที่ระบุระยะเวลาใน
ประกาศ  แตประสงคจะสอบคัดเลือกตําแหนงเดียวกันนัน้อีก  ตองเสนอเหตุผลความจําเปนให  ก.ท.จ.
พิจารณาใหความเหน็ชอบกอน  หาก ก.ท.จ.พิจารณาเหน็ชอบและไดข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว  
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดคร้ังกอนเปนอันยกเลิก 

  ขอ  91    กรณีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจังหวัดหรือองคกรอื่นใดที ่ก.ท.จ.มอบหมาย
ใหเปนผูดําเนนิการสอบคัดเลือกหากเทศบาลภายในจังหวัดมีตําแหนงวางและประสงคจะขอใชบัญชีเพื่อ
แตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดแทนตําแหนงที่วางใหขอใชบัญชีที่ ก.ท.จ.หรือเทศบาลภายในจังหวัด  หรือบัญชีที่
องคกรอื่นใดที ่ก.ท.จ.มอบหมายใหดําเนินการกอนขอใชบัญชีจาก ก.ท.จ.หรือเทศบาลหรือองคกรอืน่ใดที่
ไดรับมอบหมายใหดําเนนิการสอบในจังหวัดอื่น 

  ขอ  92    ในการดําเนนิการสอบคัดเลือก  ให ก.ท.จ.ดําเนินการดงันี ้
  (1)  สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการสอบคัดเลือก  1  ชุด  และสําเนา
ประกาศรับสมัครสอบ  3  ชุด  ไปยงัสํานกังาน ก.ท. กอนวนัเริ่มตนรับสมัครสอบไมนอยกวา  7  วนัทาํการ 
  (2)  เมื่อการสอบเสร็จส้ินแลว  ใหสําเนาบญัชีผูสอบคัดเลือกได  2  ชุด  ไปยงัสํานักงาน  
ก.ท.  ภายใน  5  วันทาํการนบัต้ังแตวันประกาศผลสอบ 
  (3)  เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได  หรือข้ึนบัญชีผูใดไวตามเดิมใหรายงาน
ไปยังสํานักงาน ก.ท. ภายใน  7  วันทําการ  นับต้ังแตวนัยกเลกิหรือข้ึนบัญชีผูนัน้ 
  (4)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ 
กําหนดวนั  เวลา  และสถานที่สอบ  ประกาศผลสอบหรอือ่ืน ๆ  นอกจากทีก่ําหนดไวเดิม  ใหรายงานไปยัง
สํานักงาน ก.ท. ภายใน  3  วัน  

สวนที่ 4 
การคัดเลือก 

  ขอ  93    การคัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  
ตามขอ 53 (4)  ให ก.ท.จ.เปนผูดําเนินการคัดเลือก  ในกรณีที ่ ก.ท.จ.เห็นสมควรอาจมอบใหเทศบาล       
หรือองคกรใดเปนผูดําเนินการแทนก็ได  เวนแต  การคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารใหมรีะดับ        
ที่สูงขึน้  ให ก.ท.จ.  เปนผูดําเนินการคัดเลอืก 

  ขอ  94    การคัดเลือกพนกังานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น          
ใหดําเนินการได   6  กรณี  ดังนี ้
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  (1)  การคัดเลอืกพนกังานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับสูงขึ้นในระดับควบ  
สําหรับตําแหนงที่กาํหนดเปนตําแหนงระดับควบ 
  (2)  การคัดเลอืกพนกังานเทศบาล  เพื่อแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดบัสูงขึ้น               
นอกระดับควบ  สําหรับตําแหนงที่กาํหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานทีม่ีประสบการณ 
  (3)  การคัดเลอืกพนกังานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับที่สูงขึน้                
นอกระดับควบ  สําหรับตําแหนงในสายงานวิทยาศาสตร  และเทคโนโลย ี หรือตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 
  (4)  การคัดเลอืกพนกังานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับที่สูงขึน้  สําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล 
  (5)  การคัดเลอืกพนกังานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับที่    
สูงขึ้นสําหรับตําแหนงในสายงานศึกษานิเทศก 
  (6)  การคัดเลอืกพนกังานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงและระดับที่สูงขึน้ 

  ขอ  95    การคัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นใน
ระดับควบ  สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ  ตามขอ  94 (1)  ให ก.ท.จ.มอบใหเทศบาล
เปนผูดําเนินการคัดเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหเทศบาลดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังนี ้
  (1)  พนกังานผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง และตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
  (2)  ใหดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล  และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผาน
มาของพนักงานเทศบาลผูนัน้ 
  (3)  ใหเทศบาลกําหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม (2)  โดย
ตองมีรายการดังตอไปนี้ 

(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 
(ข) หนาที่ความรบัผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง          

ที่จะประเมิน 
(ค) การประเมนิการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาํแหนง 
(ง) สรุปความเห็นในการประเมนิของผูบังคับบัญชาตามลาํดับชั้น 

(4)  เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนกังานเทศบาลที่จะผานการประเมินเพื่อแตงตัง้ให 



 42

ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมตํ่ากวาที ่ก.พ. ก.ค. กําหนดไวเปนมาตรฐาน
สําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครู 
  (5)  ใหนายกเทศมนตรีพจิารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น  โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ขอ  96    การคัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
นอกระดับควบ  สําหรับตําแหนงที่กาํหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานทีม่ีประสบการณตามขอ  94 (2)          
ให ก.ท.จ. เปนผูดําเนินการ 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ให ก.ท.จ.ดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังนี้  
  (1)  พนกังานผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งและตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
  (2)  ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลงาน  จาํนวนไมนอยกวา  5  คน  
ประกอบดวย  กรรมการใน ก.ท.จ.  เปนประธานกรรมการ  ผูทรงคุณวฒุิที่มีความรูความสามารถใน
ตําแหนงนัน้ ๆ  หรือมีความรูความสามารถและความเชีย่วชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ  เปนกรรมการผูแทนสวน
ราชการที่      เกี่ยวของเปนกรรมการ  โดยใหคณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตงตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
  (3)  ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล  และประเมินผลงานที่ผานมาของพนกังานเทศบาลผูนั้น 
  (4)  ใหคณะกรรมการประเมนิผลงานตาม (2)  กําหนดแบบและวิธีการประเมินคุณสมบัติ
ของบุคคลคุณลักษณะของบคุคล  และประเมินผลงาน  ตาม (3)  โดยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 
(ข) หนาที่ความรบัผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะ 

ประเมิน 
(ค) การประเมนิ  ผลการปฏบัิติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพือ่เลื่อนตาํแหนง 
(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ 
(จ) สรุปความเห็นในการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิ 

(5) เกณฑการตัดสินการประเมนิวาพนักงานเทศบาลที่จะผานการประเมนิเพื่อแตงตัง้         
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  ตองมมีาตรฐานเทียบไดไมตํ่ากวาที่ ก.พ. หรือ ก.ค. กําหนดไวเปน       
มาตรฐานสําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครู 
  (6)  ใหนายกเทศมนตรีพจิารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. 
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  ขอ  97    การคัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
นอกระดับควบ  สําหรับตําแหนงที่กาํหนดเปนตําแหนงสายงานวทิยาศาสตรเทคโนโลยี  และตําแหนง        
วิชาชพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามขอ  94 (3) ให ก.ท.จ.เปนผูดําเนินการ 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให ก.ท.จ.ดําเนนิการตามหลกัเกณฑและเงือ่นไข  ดังนี ้
  (1)  พนกังานผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง  และตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
  (2)  ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน  จาํนวนไมนอยกวา  5  คน 
   (ก)  กรณีเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
หรือตําแหนงวชิาชีพเฉพาะตัง้แตระดับ 7  ลงมา  ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลงาน  ประกอบดวย   
ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.  เปนประธานกรรมการ  และผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  หรือผูทรงคุณวฒุิอ่ืน        
ที่มีความรูความสามารถในงานดานวชิาชพีนัน้โดยเฉพาะเปนกรรมการ  โดยให ก.ท.จ.แตงตั้งเลขานุการ        
หนึง่คน 
   (ข)  กรณีเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
หรือตําแหนงวชิาชีพเฉพาะระดับ 8  ข้ึนไป  หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ 9  ข้ึนไป  
ให ก.ท.จ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลงานประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในงาน
ดานวชิาชพีนัน้โดยเฉพาะหรือมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานดานนัน้โดยเฉพาะ  ตามที ่
ก.ท. ประกาศกําหนด  โดยให ก.ท.จ.แตงตั้งเลขานกุารหนึง่คน 
  (3)  ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล  และประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลผูนั้น 
  (4)  ใหคณะกรรมการประเมนิผลงานตาม (2)  กําหนดแบบ  และวิธีการประเมิน              
คุณสมบัติของบุคคล  คุณลักษณะของบุคคล  และประเมินผลงาน  ตาม (3)  โดยตองมีรายการดงัตอไปนี ้

(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 
(ข) หนาที่ความรบัผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง         

ที่จะประเมิน 
(ค) การประเมนิการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาํแหนง 
(ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในตําแหนงสายงานวทิยาศาสตรและ 

เทคโนโลยหีรือวิชาชพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตําแหนงทางวชิาการของพนกังนเทศบาล 
   (จ)  สรุปความเหน็ในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
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  (5)  เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนกังานเทศบาลที่จะผานการประเมินเพื่อแตงตัง้ให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมตํ่ากวาที ่ ก.พ.  กําหนดไวเปนมาตรฐานสําหรับ
ขาราชการพลเรือน 
  (6)  ใหนายกเทศมนตรีพจิารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น  โดยความ
เห็นชอบของ ก.ท.จ. 

  ขอ  98    การคัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  
สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาล  ตามขอ  94 (4)  ให ก.ท.จ.  เปนผูดําเนินการคัดเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให ก.ท.จ.ดําเนนิการตามหลกัเกณฑและเงือ่นไข  ดังนี ้
  (1)  พนกังานเทศบาลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน  ตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรบั
ตําแหนงทีจ่ะแตงตั้ง  และตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
  (2)  ใหคณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก  จาํนวนไมนอย 
กวา  7  คน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเปนประธานกรรมการ           
นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่มีตําแหนงวางที่จะทาํการคัดเลือก  ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  และ       
ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนเปนกรรมการ  โดยใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งเลขานุการคนหนึ่ง 
  (3)  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคดัเลือกในแตละ
ตําแหนงใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดทายนี ้
  (4)  คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ  กรรมการประเมินความเหมาะสม
กับตําแหนง  หรือเร่ืองอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกไดตามความจําเปน 
  (5)  ใหคณะกรรมการคัดเลือกกําหนดวัน  เวลา  สถานที่ดําเนินการคดัเลือกและระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือกไดเทาที่จําเปน  และไมขัดตอเกณฑและวิธกีารคดัเลอืกนี้  แลวใหประธานกรรมการ
ประกาศกอนวันดําเนนิการคัดเลือกไมนอยกวา  5  วันทาํการ 
  (6)  ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก  โดยระบรุายละเอียดในเรื่อง
ชื่อตําแหนงทีจ่ะดําเนนิการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธสิมัครเขา
รับการคัดเลือกสําหรับตําแหนงนัน้  วนั  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  เอกสารและหลกัฐานที่ใชในการสมัคร  
เกณฑและวธิกีารคัดเลือก  การประกาศผลการคัดเลือก  และเรื่องอืน่ ๆ  หรือขอความอื่นที่ผูสมัครควร 
ทราบ  โดยใหปดประกาศรับสมัครการคัดเลือกนั้นไวในที่เปดเผย  ณ  สถานที่รับสมัคร  และใหแจง        
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทุกจังหวดัและสํานักงาน ก.ท. ทราบ  หรือจะประกาศทาง
วิทยกุระจายเสียงหรือทางอืน่ใดตามความเหมาะสมเพือ่ประชาสัมพนัธใหทราบโดยทั่วกันกอนวนัที่เร่ิมรับ
สมัคร 
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  (7)  ใหคณะกรรมการคัดเลือกจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัคร  โดยใหมีกาํหนดเวลารับสมัคร
เขารับการคัดเลือกไมนอยกวา  15  วันทาํการ 
  (8)  ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลอืกกอนวัน
ดําเนนิการคัดเลือกไมนอยกวา  10  วันทาํการ 
  (9)  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งผูไดรับคัดเลือก  ใหดํารงตําแหนงบริหารของเทศบาล
ตามลําดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
  (10)  ในกรณทีี่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจาํนวนตาํแหนงวาง  และภายหลงัมีตําแหนง
วางเพิ่มอีก  กอ็าจใหเทศบาลแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกที่เหลืออยูในลาํดับที่  ถัดไปตามประกาศผลการ
คัดเลือกนั้นใหดํารงตําแหนงได  หรืออาจดาํเนนิการคัดเลือกใหมก็ได  ทั้งนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
  (11)  เมื่อมีการดําเนินการคดัเลือก  ตามทีก่ําหนดในขอ  5  นี้  ใหคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  ดําเนินการดังนี ้
   (11.1)  แจงสาํเนาประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือกจํานวน  1  ชุด  ให
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  กอนวนัเริ่มรับสมคัรไมนอยกวา  7  วันทาํการ 
   (11.2)  เมื่อไดมีการดําเนินการคัดเลือกเสร็จส้ินแลวใหแจงสําเนาประกาศผลการ
คัดเลือกจํานวน  1  ชุด  ใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลภายใน  5  วนั  นบัแตวันประกาศผลการ
คัดเลือก 
   (11.3)  หากมกีารเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  กาํหนดวนั  เวลา  และสถานที่ดําเนนิการคัดเลือก  ประกาศผล
การคัดเลือกและอื่น ๆ  นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงานสาํนกังาน ก.ท. ภายใน  3  วัน 

  ขอ  99    การคัดเลือกพนกังานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึน้สําหรับตําแหนงในสายงานศกึษานิเทศก  ตามขอ  94 (5)  ใหคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเปน
ผูดําเนนิการคดัเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตามหลกัเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด  ภายใตกรอบกาํหนด  ดังนี ้
  (1)  พนกังานครูเทศบาลผูนัน้เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรบั
ตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งและตามประกาศกาํหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  โดยจัดทําคําขอตามแบบและเสนอใหผูบังคับบัญชารับรองและตรวจสอบ        
คุณสมบัติพรอมทั้งผลงานทางวิชาการ  (กรณีตําแหนงที่ตองประเมนิผลงานทางวิชาการ) 
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  (2)  ใหคณะกรรมการพนกังานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงาน
และหรือความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญ  และผลงานทางวิชาการ  จาํนวนไมนอยกวา  5  คน  ดังนี ้
   (ก)  กรณีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงศกึษานิเทศก  ต้ังแตระดับ 6           
ลงมาใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนกังาน
เทศบาลเปนประธานกรรมการ  ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความรูความสามารถใน
ตําแหนงนัน้ ๆ  หรือมีความรูความสามารถความเชีย่วชาญในสาขาวิชานัน้  หรือวชิาชีพนัน้เปนกรรมการ 
   (ข)  กรณีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงศกึษานิเทศก  ต้ังแตระดับ 7          
ข้ึนไป  ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความชํานาญการหรือความเชีย่วชาญและผลงาน      
ทางวิชาการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒทิีม่ีความรูความสามารถในงานดานวิชาชีพนั้นโดยเฉพาะหรือมี
ความรูความสามารถเชี่ยวชาญในดานนัน้โดยเฉพาะ  และผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ตามที่          
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนด  เปนกรรมการ 
  (3)  ใหคณะกรรมการประเมนิฯ  ตามขอ (2)  ประเมนิผลการปฏิบัติงาน  ความชาํนาญ
การหรือความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบที่กําหนดใหตามประกาศกําหนดหลกัเกณฑ 
การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงทีสู่งขึ้น 
  (4)  เกณฑการตัดสินการผานประเมนิฯ  ตามขอ (3)  เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนดใน
ประกาศกาํหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงทีสู่งขึ้น 
  (5)  ใหนายกเทศมนตรีพจิารณาเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาล  สายงานศกึษา       
นิเทศกใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานเทศบาล 

  ขอ  100    การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาเพื่อเลือ่นและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น  ตามขอ  94 (6)  ใหคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเปนผูดําเนินการ      
คัดเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตามหลกัเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนดภายใตกรอบกําหนด  ดังนี ้
  (1)  การคัดเลอืกพนกังานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษาสายงานผูสอนและสายงาน        
ผูสนับสนนุการสอนใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึน้ 
   (1.1)  พนักงานครูเทศบาลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง  และตามประกาศกาํหนดหลักเกณฑการเลื่อน
และแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศกึษาใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น  โดยจัดทาํคําขอ
ตามแบบแลวเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลาํดับชั้นรับรองและตรวจสอบคุณสบัติ  พรอมทั้งผลงานทาง       
วิชาการ  (กรณีตําแหนงที่จะตองประเมนิผลงานทางวิชาการ) 
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   (1.2)  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพ
ของงาน  หรือผลการปฏิบัติงาน  ความชํานาญการหรือความเชีย่วชาญ  และผลงานทางวิชาการไมนอย
กวา  5  คน  ดังนี ้
    (ก)  กรณีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงที่ไมตองประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  ใหคณะกรรมการประเมนิคุณภาพของงาน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  เปนประธานกรรมการ  ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  เปนกรรมการ 
    (ข)  กรณีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงที่จะตองประเมนิผลงาน
ทางวิชาการ  ใหคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงาน  ความชาํนาญการหรือความเชีย่วชาญ  และ
ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความรูความสามารถในงานดานวิชาชพีนัน้โดยเฉพาะ
หรือมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในดานนั้นโดยเฉพาะ  และผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ตามที ่            
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกาํหนดเปนกรรมการ 
   (1.3)  ใหคณะกรรมการประเมินตามขอ  (1.2)  ประเมินคณุภาพของงานหรือ        
ผลการปฏิบัติงาน  ความชํานาญการหรือความเชีย่วชาญและผลงานทางวิชาการ  ตามแบบที่กาํหนดให
ตามประกาศกาํหนดหลกัเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศกึษาใหดํารง
ตําแหนงและระดับที่สูงขึน้ 
   (1.4)  เกณฑการตัดสินการประเมินฯ  ตามขอ (1.3)  เปนไปตามเกณฑที่         
กําหนดในประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนกังานครเูทศบาลที่สังกดัสถานศึกษาใหดํารง
ตําแหนงและระดับที่สูงขึน้ 
   (1.5)  ใหนายกเทศมนตรีพจิารณาเลื่อนและแตงตั้งพนกังานครูเทศบาลที่สังกัด
สถานศกึษา  สายงานผูสอนและผูสนับสนุนการสอนใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น  โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
  (2)  การคัดเลอืกพนกังานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา  สายงานผูบริหารสถานศึกษา
ใหดํารงตําแหนงและระดับทีสู่งขึ้น 
   (2.1)  พนักงานครูเทศบาลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง  ตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนงที่จะแตงตั้งและตามประกาศกาํหนดหลักเกณฑการเลื่อน
และแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศกึษาใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น  โดยจัดทาํขอตาม
แบบหรือแบบรายงานขอมูลสถานศกึษาแลวเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นรับรองและตรวจสอบ      
คุณสมบัติ  พรอมทั้งผลงานทางวิชาการ  (กรณีตําแหนงที่จะตองประเมินผลงานวิชาการ) 
   (2.2)  ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน  ความชาํนาญการหรือความเชี่ยวชาญ  และผลงานทางวชิาการ  (กรณีการเลื่อนระดบัใหสูงขึ้น)  
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และประเมินคณุภาพปริมาณงานและสภาพของงานของในโรงเรียนและประเมินบุคคลผูครองตําแหนง          
(กรณีการเลื่อนตําแหนงและระดับสูงขึ้น)  จํานวนไมนอยกวา  5  คน  ดังนี ้
    (ก)  กรณีการเลื่อนและแตงตั้งพนกังานครเูทศบาลใหดํารงตําแหนงที่
ตองประเมินผลงานทางวิชาการ  ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความชํานาญการหรือความ
เชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความรูความสามารถในวิชาชีพนัน้  
โดยเฉพาะหรอืมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในดานนั้นโดยเฉพาะและผูแทนสวนราชการที่เกีย่วของ
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดเปนกรรมการ 
    (ข)  กรณีการเลื่อนและแตงตั้งพนกังานครเูทศบาลใหดํารงตําแหนงที่
ตองประเมินคณุภาพปริมาณงานของโรงเรียน  ใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพปริมาณงานและสภาพ
ของงานของโรงเรียนและประเมินบุคคลผูครองตําแหนง  ประกอบดวยผูทรงคุณวฒุทิี่มีความรู
ความสามารถในวิชาชีพนั้นโดยเฉพาะหรือมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในดานนัน้โดยเฉพาะและ
ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ตามที่คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลกําหนดเปนกรรมการ 
 
 
   (2.3)  ใหคณะกรรมการประเมินตามขอ  (2.2)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ความชาํนาญการหรือความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ  (กรณีการเลื่อนระดับใหสูงขึ้น)  และ
ประเมินคุณภาพปริมาณงานและสภาพของงานของโรงเรียน  และประเมินบุคคลผูครองตําแหนง             
(กรณีการเลื่อนตําแหนงและระดับที่สูงขึน้)  ตามแบบทีก่ําหนดใหตามประกาศกาํหนดหลักเกณฑการเลื่อน
และแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศกึษาใหดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น 
   (2.4)  เกณฑการตัดสินการประเมินฯ  ตามขอ  (2.3)  เปนไปตามเกณฑที ่      
กําหนดไวตามประกาศกาํหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลทีสั่งกัดสถานศกึษาให
ดํารงตําแหนงและระดับที่สูงขึ้น 
   (2.5)  ใหนายกเทศมนตรีพจิารณาเลื่อนและแตงตั้งพนกังานครูเทศบาลที่สังกัด
สถานศกึษา  สายงานผูบริหารสถานศึกษา  ใหดํารงตาํแหนงและระดับที่สูงขึน้  โดยความเห็นชอบ            
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

  ขอ  101    การดําเนินการตามหมวดนี้  หากเทศบาลใดมีความประสงคและสามารถที่จะ
ดําเนนิการเองไดก็ใหกระทาํได  โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

 

 


