
 
 

ประกาศหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาล 

******************** 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา17(5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหง่พระราชบญัญตัิ
ระเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  2542 และขอ้  4   แหง่ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังาน
เทศบาล    เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก การบรรจแุละแตง่ตัง้ การยา้ย 
การโอน การรบัโอน การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้เงินเดือน    ลงวนัท่ี  22  พฤศจิกายน  2544   และ                     
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ในการประชมุครัง้ท่ี  3/2545  เม่ือวนัท่ี  25  มีนาคม  2545                     
ไดมี้มตเิห็นชอบใหก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการสอบคดัเลือกส าหรบัพนกังานเทศบาล ไวด้งัตอ่ไปนี ้
  1.    ใหผู้ด้  าเนินการสอบคดัเลือก แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกขึน้         
คณะหนึ่งจ  านวนไมน่อ้ยกวา่  5  คน  ดงันี ้
      (1)  กรณีคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นผูด้  าเนินการสอบคดัเลือก ใหป้ระธาน
กรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้ผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นประธานกรรมการ  
และผูท้รงคณุวฒุิ  ผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  และผูแ้ทนพนกังานเทศบาลเป็นกรรมการ 
      (2)  กรณีเทศบาล เป็นผูด้  าเนินการสอบคดัเลือกใหน้ายกเทศมนตรีแตง่ตัง้             
ปลดัเทศบาลเป็นประธานกรรมการ  และผูท้รงคณุวฒุิ  ผูแ้ทนหนว่ยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  และผูแ้ทน
พนกังานเทศบาลเป็นกรรมการ 
      (3)  กรณีองคก์รอ่ืนท่ีมิใช่ (1) และ (2)  เป็นผูด้  าเนินการสอบคดัเลือกใหป้ระธาน
กรรมการพนกังานเทศบาลแตง่ตัง้ผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการพนกังานเทศบาลเป็นประธานกรรมการ
และผูท้รงคณุวฒุิ  ผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งและผูแ้ทนพนกังานเทศบาลเป็นกรรมการ 

2.    คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกอาจตัง้กรรมการออกขอ้สอบ  กรรมการ 
ประเมินความเหมาะสมกบัต าแหนง่  หรือกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีด  าเนินการในเรื่องการกรอกคะแนน 
หรือเรื่องอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการสอบคดัเลือกไดต้ามความจ าเป็น 

3.    ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ีสอบ                   
ขอ้เขียน  สมัภาษณ ์ และระเบียบเก่ียวกบัการสอบไดเ้ทา่ท่ีจ  าเป็น  และไมข่ดัตอ่เง่ือนไขการก าหนด        
หลกัสตูรและวิธีการด าเนินการเก่ียวกบัการสอบคดัเลือกนี ้ แลว้ใหป้ระธานกรรมการประกาศก่อนวนัสอบ
ไมน่อ้ยกวา่  5 วนัท าการ 

 



 
 
 
4. หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก คณุสมบตัขิองผูมี้สิทธิสมคัรสอบในแตล่ะ 

ต าแหนง่ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดทา้ยนี ้
5.    ใหผู้ด้  าเนินการสอบคดัเลือกประกาศรบัสมคัรสอบ  โดยระบช่ืุอต าแหนง่ท่ีจะ        

แตง่ตัง้  คณุสมบตัขิองผูมี้สิทธิสมคัรสอบ หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก  และขอ้ความอ่ืนท่ีผูส้มคัร            
สอบควรทราบโดยปิดประกาศรบัสมคัรสอบนัน้ไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีรบัสมคัรและแจง้คณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลอ่ืน และส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก่อนวนัรบัสมคัรหรือจะประกาศ
ทางวิทยกุระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพ่ือประชาสมัพนัธใ์หท้ราบโดยทั่วกันดว้ยก็ได ้

6.    ใหผู้ด้  าเนินการสอบคดัเลือกจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรบัสมคัรสอบโดยใหมี้ก าหนด         
เวลารบัใบสมคัรสอบไมน่อ้ยกวา่ 10 วนัท าการ 

7.  ผูมี้สิทธิสมคัรสอบคดัเลือกจะตอ้งเป็นผูมี้คณุสมบตัิครบถว้นตามท่ีก าหนดใน 
ประกาศรบัสมคัรสอบคดัเลือก ตามขอ้ 5 ในวนัรบัสมคัรสอบคดัเลือก          

8.    ใหผู้ด้  าเนินการสอบคดัเลือกประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้สอบก่อนวนัสอบ                   
ไมน่อ้ยกวา่  10  วนัท าการ 

9.    การตดัสินว่าผูใ้ดเป็นผูส้อบคดัเลือกไดใ้หถื้อเกณฑว์่า  ตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนน       
ในแตล่ะภาคท่ีสอบตามหลกัสตูรไมต่  ่ากวา่รอ้ยละหกสิบ  ทัง้นีใ้หค้  านงึถึงหลกัวิชาวดัผลดว้ย 

10.    การสอบคดัเลือกจะตอ้งสอบตามหลกัสตูรทกุภาค  แตค่ณะกรรมการ               
ด าเนินการสอบคดัเลือกจะก าหนดใหผู้ส้มคัรสอบภาคความรูค้วามสามารถทั่วไป  หรือภาคความรู  ้
ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหนง่ก่อนแลว้  จงึใหผู้ส้อบไดค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 9 
สอบในภาคอ่ืนตอ่ไปก็ได ้

11.    ในกรณีท่ีปรากฏวา่มีการทจุรติหรือส่อไปในทางทจุรติอนัอาจท าใหเ้กิดความ          
ไมเ่ป็นธรรมในการสอบคดัเลือก    ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกรายงานให ้ คณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลทราบ  เพ่ือพิจารณาวา่จะสมควรยกเลิกการสอบคดัเลือกครัง้นัน้ทัง้หมด หรือจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทจุรติหรือสอ่ไปในทางทจุริตตามแตจ่ะเห็นสมควร  ถา้หากคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลใหย้กเลิกการสอบคดัเลือกเฉพาะภาคใดแลว้  ก็ใหด้  าเนินการสอบคดัเลือกเฉพาะภาค 
นัน้ใหม ่ ส าหรบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติหรือส่อไปในทางทจุริตไมมี่สิทธิเขา้สอบอีกตอ่ไป 

12.    เม่ือไดด้  าเนินการสอบคดัเลือกเสรจ็แลว้  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอบ              
คดัเลือกรายงานผลการสอบตอ่ผูด้  าเนินการสอบคดัเลือก เพ่ือจะไดป้ระกาศรายช่ือผูส้อบคดัเลือกไดต้อ่ไป 
 
 



 
 
  13.    การขึน้บญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้ ใหเ้รียงล าดบัท่ีจากผูส้อบไดค้ะแนนรวมสงูลงมา
ตามล าดบั  ในกรณีท่ีมีผูส้อบไดค้ะแนนรวมเทา่กนั ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่
มากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสงูกวา่  ถา้ไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่เท่ากนั  ใหผู้ไ้ดค้ะแนน
ภาคความรูค้วามสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหนง่มากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสงูกว่า  ถา้ไดค้ะแนนภาคความรู้
ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหนง่เทา่กนั  ใหผู้ไ้ดร้บัเลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสงูกวา่ 
  14.    กรณีมีความประสงคจ์ะขึน้บญัชีผูส้อบคดัเลือกไดใ้หร้ะบรุะยะเวลาในการขึน้บญัชี 
ผูส้อบคดัเลือกไดใ้นประกาศรบัสมคัรสอบคดัเลือก  และในประกาศผลการสอบคดัเลือก  โดยมีเง่ือนไข       
ใหใ้ชบ้ญัชีไดไ้มเ่กิน  2  ปี  นบัตัง้แตว่นัขึน้บญัชี  กรณียงัใชบ้ญัชีไมค่รบตามท่ีระบรุะยะเวลาในประกาศ  
แตป่ระสงคจ์ะสอบคดัเลือกต าแหนง่เดียวกนันัน้อีก   ตอ้งเสนอเหตผุลความจ าเป็นใหค้ณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน  หากคณะกรรมการพนกังานเทศบาลพิจารณา เห็นชอบ
และเม่ือไดข้ึน้บญัชีผูส้อบคดัเลือกไดใ้หมแ่ลว้  บญัชีผูส้อบคดัเลือกไดค้รัง้ก่อนเป็นอนัยกเลิก 
  กรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานเทศบาลหรือเทศบาลภายในจงัหวดัหรือองคก์รอ่ืนใดท่ี 
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลมอบหมายใหเ้ป็นผูด้  าเนินการสอบคดัเลือก  หากเทศบาลภายในจงัหวดั
นัน้มีต  าแหนง่วา่งและประสงคจ์ะขอใชบ้ญัชีเพ่ือแตง่ตัง้ผูส้อบคดัเลือกไดแ้ทนต าแหน่งท่ีวา่งใหข้อใชบ้ญัชี 
ท่ีคณะกรรมการพนกังานเทศบาลหรือเทศบาลภายในจงัหวดัหรือบญัชีท่ีองคก์รอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลมอบหมายใหด้  าเนินการก่อนขอใชบ้ญัชีจากคณะกรรมการพนกังานเทศบาลหรือเทศบาล
หรือองคก์รอ่ืนท่ีไดร้บัมอบใหด้  าเนินการสอบในจงัหวดัอ่ืน 

15.    การด าเนินการสอบคดัเลือกใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

        (1)  สง่ส าเนาค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือก 1 ชดุ  และส าเนา
ประกาศรบัสมคัรสอบ 3 ชดุ  ไปยงัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลก่อนวนัเริ่มตน้รบัสมคัร
สอบไมน่อ้ยกว่า  7  วนัท าการ 

        (2)  เม่ือการสอบเสรจ็สิน้แลว้  ใหส้ง่ส าเนาบญัชีผูส้อบคดัเลือกไดจ้  านวน 1 ชดุ       
ไปยงัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลภายใน  5  วนัท าการนบัตัง้แตว่นัประกาศผลสอบ
ดงัตอ่ไปนี ้

        (3) เม่ือมีการยกเลิกการขึน้บญัชีสอบคดัเลือกได ้ หรือขึน้บญัชีผูใ้ดไวต้ามเดมิให้               
รายงานไปยงัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  ภายใน  7  วนัท าการ  นบัตัง้แตว่นัยกเลิก
หรือขึน้บญัชีผูน้ัน้ 
 
 



 
 

        (4) หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรบัสมคัรสอบ  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิ                
เขา้สอบ  ก าหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีสอบ  ประกาศผลสอบหรืออ่ืน ๆ  นอกจากท่ีก าหนดไวเ้ดมิ                
ใหร้ายงานไปยงัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ภายใน 3 วนั 

ประกาศ ณ วนัท่ี               พ.ศ. 2545 
 
 

   รอ้ยต ารวจเอก 
(ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ)์ 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
เงือ่นไขการก าหนดหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพือ่แต่งตั้งพนักงานเทศบาล 

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ปฎิบัตงิานในระดับ  3 ขึน้ไป 
*************** 

  ก.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป   (คะแนนเตม็  100  คะแนน) 
       ใหท้ดสอบความรูค้วามสามารถและความเขา้ใจเก่ียวกบัการปกครองบงัคบับญัชา  
การควบคมุงาน  การตรวจสอบการปฏิบตังิาน การใหค้  าปรกึษาแนะน าในการปฏิบตัิงาน  การติดตอ่
ประสานงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัทั่ว ๆ  ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตังิานและความคดิเห็น
ทั่วไปเก่ียวกบัการปรบัปรุงงาน  นโยบายและแผนงานดา้นตา่ง ๆ  ของสว่นราชการท่ีสงักดัและอ่ืน ๆ  ท่ี         
จ าเป็นส าหรบัต าแหนง่ตามแนวท่ีระบไุวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหนง่   ทัง้นี ้   โดยวิธีสอบขอ้เขียน 
  ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   (คะแนนเตม็  100  คะแนน) 
       ใหท้ดสอบความรูค้วามเขา้ใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกบังานในต าแหนง่นัน้ โดยเฉพาะ  
โดยวิธีสอบขอ้เขียน หรือใหท้ดลองปฏิบตังิานหรือวิธีอ่ืนวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ก็ไดต้ามความเหมาะสม 
  ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (คะแนนเตม็  100  คะแนน) 
       ใหป้ระเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหนง่ในดา้นตา่ง ๆ  ตามท่ี
ก าหนดในแบบประเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังาน       
เทศบาลก าหนด 
  ทัง้นี ้  ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความจ าเป็นซึ่งตอ้งท าการสมัภาษณก็์อาจสมัภาษณก็์ได้ 
แตจ่ะตอ้งน าผลการประเมินของผูบ้งัคบับญัชามาประกอบการสมัภาษณด์ว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เงือ่นไขการก าหนดหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพือ่แต่งตั้งพนักงานเทศบาล 
ให้ด ารงต าแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

*************** 
  ก.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป   (คะแนนเตม็  100  คะแนน) 
       ใหท้ดสอบภาคความรูค้วามสามารถและความคดิรเิริ่มในการก าหนดและปรบัปรุง 
นโยบาย  แผนงาน  ระบบงาน  และการบรหิารของสว่นราชการท่ีสงักดั  และอ่ืน  ๆ  ท่ีจ  าเป็นส าหรบั 
ต าแหนง่  ตามแนวท่ีระบไุวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหนง่โดยวิธีสอบขอ้เขียน 
  ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   (คะแนนเตม็  100  คะแนน) 
       ใหท้ดสอบความรูค้วามเขา้ใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกบังานในต าแหนง่นัน้ โดยเฉพาะ  
โดยวิธีสอบขอ้เขียน หรือใหท้ดลองปฏิบตังิานหรือวิธีอ่ืนวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ไดต้ามความเหมาะสม 
  ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (คะแนนเตม็  100  คะแนน) 
       ใหป้ระเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหนง่ในดา้นตา่ง ๆ  ตามท่ี
ก าหนดในแบบประเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหนง่ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังาน     
เทศบาลก าหนด 
  ทัง้นี ้  ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความจ าเป็นซึ่งตอ้งท าการสมัภาษณก็์อาจสมัภาษณก็์ได้ 
แตจ่ะตอ้งน าผลการประเมินของผูบ้งัคบับญัชามาประกอบการสมัภาษณด์ว้ย 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 



เงือ่นไขคุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
(แนบทา้ย ประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการสอบคดัเลือกส าหรบัพนกังานเทศบาล) 

------------------------------------------- 
คณุสมบตัผิูมี้สิทธิสมคัรสอบคดัเลือกตามขอ้ 4 แหง่ประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการสอบคดัเลือก
ส าหรบัพนกังานเทศบาล ก าหนดไว ้ดงันี ้
 1. การสอบคัดเลือกเพือ่เปล่ียนสายงานของต าแหน่งสายงานทีเ่ร่ิมต้นจากระดับ 3          

1.1 ต าแหน่งทีเ่ปิดสอบ 
ทกุต าแหนง่ของสายงานท่ีเริ่มตน้จากระดบั 3 

1.2 คุณสมบัตผู้ิมีสิทธิสอบคัดเลือก 
1) ด ารงต าแหนง่พนกังานเทศบาลไมต่  ่ากว่าระดบั 3 ของสายงานท่ีเริ่มตน้จาก 
      ระดบั 1หรือระดบั 2 
2) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหนง่ท่ี ก.ท.ก าหนด ของต าแหนง่ท่ีเปิดสอบ 
3) ไดร้บัเงินเดือนไมต่  ่ากวา่ขัน้ 6,360 บาท 

2. การสอบคัดเลือกเพือ่เปล่ียนสายงานผู้ปฏิบัตเิป็นผู้บริหาร 
 2.1 ต าแหน่งทีเ่ปิดสอบ 

1) นกับรหิารงานเทศบาล ระดบั 6 
2) นกับรหิารงานทั่วไป ระดบั 6 
3) นกับรหิารงานคลงั ระดบั 6 
4) นกับรหิารงานออกแบบและก่อสรา้ง ระดบั 6 
5) นกับรหิารงานสาธารณสขุ ระดบั 6 
6) นกับรหิารงานประปา ระดบั 6 
7) นกับรหิารงานสวสัดกิารสงัคม ระดบั 6 
8) นกับรหิารงานชา่งสขุาภิบาล ระดบั 6 
9) นกับรหิารการศกึษา ระดบั 6 

2.2 คุณสมบัตผู้ิมีสิทธิสอบคัดเลือก 
   2.2.1 ต าแหน่งนักบริหารงานเทศบาล ระดับ 6 

1) ด ารงต าแหนง่พนกังานเทศบาลไมต่  ่ากว่าระดบั 6 และ 
2) เคยปฏิบตังิานในความรบัผิดชอบตามหนา้ท่ีของเทศบาลมาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่ 1 ปี 
3) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหนง่ท่ี ก.ท.ก าหนด 
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2.2.2  ต าแหน่งนักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 6 
1) ด ารงต าแหนง่พนกังานเทศบาลไมต่  ่ากว่าระดบั 6 และ 
2) เคยปฏิบตังิานท่ีเก่ียวกบังานบรหิาร  งานบคุคล  งานธุรการ             

งานสารบรรณ  งานทะเบียน  งานประชาสมัพนัธ ์ งานนิตกิาร          
งานรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคง  งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน  งานสง่เสรมิและพฒันาการท่องเท่ียว                   
งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั  งานระเบียบเผยแพร ่         
งานระบบขอ้มลู  งานสญัญา  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ย
กวา่  1  ปี 

3) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด 

2.2.3  ต าแหน่งนักบริหารงานคลัง  ระดับ 6 
1) ด ารงต าแหนง่พนกังานเทศบาลไมต่  ่ากว่า ระดบั 6  และ 
2) เคยปฏิบตังิานท่ีเก่ียวกบังานการคลงั  งานการเงินและบญัชี              

งานตรวจสอบภายใน  งานจดัเก็บรายได ้ งานพสัด ุ หรืองานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  1  ปี 

3) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด  

2.2.4  ต าแหน่งนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ระดับ 6 
1) ด ารงต าแหนง่พนกังานเทศบาลไมต่  ่ากว่า ระดบั 6  และ 
2) เคยปฏิบตังิานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิศวกรรม  งานสถาปัตยกรรม   

งานโยธา  งานผงัเมือง  งานเขียนแบบ  งานส ารวจ  งานทางชา่ง  
หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า  1  ปี 

3) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด 
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2.2.5  ต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 6  
1) ด ารงต าแหนง่พนกังานเทศบาลไมต่  ่ากว่า ระดบั 6  และ 
2) เคยปฏิบตังิานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสาธารณสขุ  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  1  ปี 
3) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  ตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด 
2.2.6  ต าแหน่งนักบริหารงานประปา  ระดับ 6 

1) ด ารงต าแหนง่พนกังานเทศบาลไมต่  ่ากว่าระดบั 6  และ 
2) เคยปฏิบตังิานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการประปา  งานไฟฟ้า  เครื่องยนต ์ 

เครื่องกล  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  1  ปี   
3) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  ตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด 
2.2.7  ต าแหน่งนักบริหารงานสวัสดกิารสังคม  ระดับ 6 

1) ด ารงต าแหนง่พนกังานเทศบาลไมต่  ่ากว่า ระดบั 6  และ 
2) เคยปฏิบตังิานเก่ียวกบังานสวสัดกิารสงัคม  งานสงัคมสงเคราะห ์ 

การสง่เสรมิสวสัดิการของเด็กและเยาวชน  การพฒันาชมุชน           
การจดัระเบียบชมุชนหนาแน่น  และชมุชนแออดั  การสง่เสรมิกีฬา  
การจดัศนูยเ์ยาวชน  การสง่เสรมิงานประเพณีทอ้งถ่ิน  กิจการ
ศาสนา  งานหอ้งสมดุ  งานสวนสาธารณะ  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  1  ปี 

3) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด  

2.2.8  ต าแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภบิาล ระดับ 6 
1) ด ารงต าแหนง่พนกังานเทศบาลไมต่  ่ากว่า ระดบั 6  และ 
2) เคยปฏิบตังิานท่ีเก่ียวกบังานสขุาภิบาลหรือสิ่งแวดลอ้มหรืองานอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  1  ปี 
3) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  ตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด 
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2.2.9  ต าแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ 6 
1) ด ารงต าแหนง่พนกังานเทศบาลไมต่  ่ากว่า ระดบั 6 
2) เคยปฏิบตังิานเก่ียวกบังานการศกึษาหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้

ไมน่อ้ยกวา่  1  ปี 
3) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  ตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด 
3.  การสอบคัดเลือกเพือ่เปล่ียนสายงานเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน                     

                 (สายงานนักบริหาร) 
3.1 ต าแหน่งทีเ่ปิดสอบ 

1) รองปลดัเทศบาล  (นกับรหิารงานเทศบาล 8) 
2) รองปลดัเทศบาล  (นกับรหิารงานเทศบาล 7) 
2)  นกับริหารงานอ่ืน ๆ เวน้ นกับรหิารงานเทศบาล 

3.2 คุณสมบัตผู้ิมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
3.2.1  รองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล 8) 

1) ด ารงต าแหนง่ ผอ.ส านกั หรือ 
2) ด ารงต าแหนง่ ผอ.กอง หรือ ผอ.สว่น ในระดบั 8 มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
3) เคยปฏิบตังิานท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 
4) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  ตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด 
     3.2.2  รองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล 7) 

1) ด ารงต าแหนง่ ผอ. กอง ระดบั 7 และไดด้  ารงต าแหนง่นกับรหิารงาน 7 
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  2  ปี  

2) เคยปฏิบตัหินา้ท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  1  ปี 
3) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  ตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด 
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     3.2.3  นักบริหารงานอื่น  ยกเว้น นักบริหารงานเทศบาล 
1) ด ารงต าแหนง่ ผอ.ส านกั ผอ.กอง หรือ ผอ.สว่น หน.ฝ. หรือ หน.กอง ในระดบั

ต าแหนง่ท่ีเปิดสอบ และ 
2) เคยปฏิบตังิานท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  1  ปี 
3) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  ตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด 
4.  การสอบคัดเลือกเพือ่เปล่ียนสายงานเป็นสายงานศึกษานิเทศก ์
 4.1  ต าแหน่งทีเ่ปิดสอบ 

1) ศกึษานิเทศก ์4 
2) ศกึษานิเทศก ์5 
3) ศกึษานิเทศก ์6 

4.2 คุณสมบัตผู้ิมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
4.2.1  ต  าแหนง่ศกึษานิเทศก ์4 

1) พนกังานครูเทศบาลไมต่  ่ากว่าระดบั 4 
2) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนด 
      ต  าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด 
3) ท าการสอนในสถานศกึษามาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 4 ปี (ส าหรบัคณุวฒุิ                 
      ปรญิญาตรี) และไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี (ส าหรบัคณุวฒุิปริญญาโท)  

       4.2.2  ต าแหน่งศึกษานิเทศก ์5 
1) พนกังานครูเทศบาลไมต่  ่ากว่าระดบั 5 
2) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด 
3) ท าการสอนในสถานศกึษามาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 4 ปี (ส าหรบัคณุวฒุิ           

ปรญิญาตรี)  และไมน่อ้ยกว่า 2 ปี (ส าหรบัคณุวฒุิปรญิญาโท) 
       4.2.3  ต าแหน่งศึกษานิเทศก ์6 

1) พนกังานครูเทศบาลไมต่  ่ากว่าระดบั 6 
2) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด 
3) ท าการสอนในสถานศกึษามาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 4 ปี (ส าหรบัคณุวฒุิ         

ปรญิญาตรี)  และไมน่อ้ยกว่า 2 ปี (ส าหรบัคณุวฒุิปรญิญาโท) 
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5.  การสอบคัดเลือกเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

5.1 ต าแหน่งทีเ่ปิดสอบ 
1) ผูช้ว่ยครูใหญ่  (4 – 5) 
2) ครูใหญ่    (5 – 6) 
3) ผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่ (5 – 6) 
4) อาจารยใ์หญ่ (6 – 7) 
5) ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการโรงเรียน  หรือผูช้ว่ยผูอ้  านวยการวิทยาลยั (6 – 7) 
6) ผูอ้  านวยการโรงเรียน  หรือผูอ้  านวยการวิทยาลยั  (7 – 8) 

     5.2  คุณสมบัตผู้ิมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 5.2.1  ต าแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ (4 – 5) 

1) เป็นพนกังานครูเทศบาลไมต่  ่ากวา่ระดบั 4 
2) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  ตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด 
3) ท าการสอนในสถานศกึษามาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  2  ปี 

5.2.2  ต าแหน่งครูใหญ่ (5 – 6) 
1) เป็นพนกังานครูเทศบาลไมต่  ่ากวา่ระดบั 5 
2) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  ตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด 
3) ท าการสอนในสถานศกึษามาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  2  ปี 

5.2.3  ต าแหน่งผู้ช่วยอาจารยใ์หญ่    (5 – 6) 
1) เป็นพนกังานครูเทศบาลไมต่  ่ากวา่ระดบั 5 
2) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  ตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด 
3) ท าการสอนในสถานศกึษามาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  2  ปี 

5.2.4  ต าแหน่งอาจารยใ์หญ่ (6 - 7) 
1) เป็นพนกังานครูเทศบาลไมต่  ่ากวา่ระดบั 6 
2) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  ตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด 
3) ท าการสอนในสถานศกึษามาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  2  ปี 
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5.2.5  ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย (6 – 7) 

1) เป็นพนกังานครูเทศบาลไมต่  ่ากวา่ระดบั 6 
2) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  ตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด 
3) ท าการสอนในสถานศกึษามาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  2  ปี 

5.2.6  ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย   (7 – 8) 
1) เป็นพนกังานครูเทศบาลไมต่  ่ากวา่ระดบั 7 
2) มีคณุวฒุิตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่  ตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหนง่ท่ี ก.ท. ก าหนด 
3) ท าการสอนในสถานศกึษามาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  2  ปี 
4) มีประสบการณใ์นการปฏิบตัิทางราชการเก่ียวกบัการบริหารสถานศกึษา

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  1  ปี 
 
 
 


