สวนที่ 4
การคัดเลือก
ขอ 93 การคัดเลื อกตามขอ 45 (4) เพื่อแตง ตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนง
บริหารในระดับที่สูงขึ้น ใหเทศบาลหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือจังหวัดที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นมอบหมายเปนผูดําเนินการ
การคัดเลือกอาจดําเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีประเมิน
หรื อวิ ธี อื่ นใด วิ ธี ใดวิ ธี หนึ่ ง หรื อหลายวิ ธี ก็ ได ตามความเหมาะสม โดยให คํ านึ งถึ งผลงาน ความรู
ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบดวย ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด”
[ขอ 93 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 26) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2550]

ข อ 94 การคั ด เลื อ กพนั ก งานเทศบาลเพื่ อ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
ใหดําเนินการได 6 กรณี ดังนี้
(1) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในระดับควบ
สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ
(2) การคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นนอก
ระดับควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
(3) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับควบ
สําหรับตําแหนงในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(4) การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล
(5) ยกเลิก
(6) ยกเลิก
[ขอ 94 (5) และ (6) ยกเลิก ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550]

ขอ 95 การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในระดับควบ
สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ ตามขอ 94 (1) ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการคัดเลือก
การคั ด เลื อ กตามวรรคหนึ่ ง ให เ ทศบาลดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไข
ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด ภายใตกรอบกําหนด ดังนี้

(1) พนั ก งานผู นั้ น เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง และตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง
พนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
(2) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานทีผ่ า นมา
ของพนักงานเทศบาลผูนั้น
(3) ให เ ทศบาลกํ า หนดแบบประเมิ น บุ ค คลและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตาม (2)
โดยตองมีรายการดังตอไปนี้
(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน
(ข) หน า ที่ความรั บผิ ดชอบและความรูความสามารถที่ต องการของตํ าแหนง
ที่จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
(4) เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานเทศบาลที่จะผานการประเมินเพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ. หรือ ก.ค. กําหนดไวเปน
มาตรฐานสําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครู
(5) ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ขอ 96 การคัด เลือ ก เพื่อ แตง ตั้ง พนัก งานเทศบาลใหดํา รงตํา แหนง ในระดับ ที่สูง ขึ้น
นอกระดับควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณตามขอ 94 (2)
ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการ
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนดภายใตกรอบกําหนดดังนี้
(1) พนั กงานผู นั้ นเป นผู มี คุ ณสมบั ติ ครบถ วนตามคุ ณสมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บตํ าแหน งตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งและตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงาน
เทศบาล ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
(2) ให เ ทศบาลแต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละประเมิ น ผลงาน
ประกอบดวย
(ก) ประธาน ใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานเทศบาลหรือผูที่เคยเปนขาราชการ
หรือพนักงานเทศบาลที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย 1 ระดับ หรือ
ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความรูชํานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน

(ข) กรรมการ ใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานเทศบาลหรือเคยเปนขาราชการ
หรือพนักงานเทศบาลที่เคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงที่ขอประเมิน
หรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานที่มีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถ
จํานวนไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 5 คน
(ค) เลขานุการ ใหเทศบาลแตงตั้งเลขานุการ จํานวน 1 คน
(3) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล และประเมินผลงานที่ผานมาของพนักงานเทศบาลผูนั้น
(4) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กําหนดแบบและวิธีการประเมินคุณสมบัติ
ของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3) โดยตองมีรายการดังตอไปนี้
(ก) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน
(ข) หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตําแหนง
(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมินงาน
(5) เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานเทศบาลที่จะผานการประเมินเพื่อแตงตั้ง ให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาที่ ก.พ. หรือ ก.ค. กําหนดไวเปน
มาตรฐานสําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครู
(6) ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
[ขอ 96(2) แกไขเพิ่มเติม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2546]

ขอ 97 ความเดิมถูกยกเลิกและใหใชความใหมตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550 (การเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาล ใหดํารงตําแหนง
ที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.
2550) ดังตอไปนี้แทน
“ข อ 3 การคั ด เลื อ กเพื่ อ แต ง ตั้ ง พนั ก งานเทศบาลให ดํ า รงตํ า แหน ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
นอกระดับควบขั้นสูง ของสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานนิติการในตําแหนงสายงาน
ผูมีประสบการณ ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหดําเนินการ ดังนี้
3.1 การปรับตําแหนงที่สูงขึ้นตั้งแต ระดับ 7ว หรือ 7วช ใหดําเนินการไดตอเมื่อ
3.1.1 ผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นดังกลาว

3.1.2 ลั ก ษณะหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของงาน
ของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากกวาปริมาณงานเดิมถึงขนาดที่จะตองปรับระดับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
3.1.3 ผ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน 3 ป โดยให เ ทศบาลแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ป ประกอบดวย
(1) ผูทรงคุณวุฒิ ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก 1 คน เปนประธานกรรมการ
(2) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพ เปนกรรมการ
ที่ขอประเมิน 2 คน
(3) ปลัดเทศบาล
เปนกรรมการ
(4) ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง 1 คน เปนกรรมการ
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน
(5) ทองถิ่นจังหวัด
เปนกรรมการ/ลขานุการ
ทํ า หน า ที่ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ปริมาณและคุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมินเพื่อเขาสูตําแหนง
3.1.4 ใหเ ทศบาล เสนอขอปรับปรุง ตํา แหนง นั้น เปน ระดับ 7ว หรือ 7วช
ตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย
1) รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดตอง
ทําใหมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นเปนระดับ 7ว หรือ 7วช
2) ระบุภารกิจที่จะมอบหมายใหผูที่ขอปรับระดับตําแหนงรับผิดชอบ
ประกอบดวยอะไรบาง
3) เปรียบเทียบปริมาณงานกอนและหลังการขอปรับปรุงการกําหนด
ระดับตําแหนง
4) ภาระค า ใช จ า ยด า นการบริ ห ารงานบุ ค คลป จ จุ บั น และภายหลั ง
จากมีการปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงนั้นแลว
5) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 3 ป
3.1.5 กรณีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
ใหสามารถปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงนั้นเปนระดับ 7ว หรือ 7วช ไดแลว ใหเทศบาลดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบดวย

(1) ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน เปนประธานกรรมการ
ซึ่งมีระดับสูงกวาผูขอประเมิน 1 ระดับ ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก
(2) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพ เปนกรรมการ
ที่ขอประเมิน 2 คน
(3) ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง 1 คน เปนกรรมการ
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน
(4) ทองถิ่นจังหวัด
เปนกรรมการ/ลขานุการ
ทําหนาที่ประเมินผลงานที่แสดงถึงความรูความชํานาญงานของบุคคล
ที่ขอประเมินเพื่อเขาสูตําแหนงในระดับ 7ว หรือ 7วช
3.1.6 เมื่อคณะกรรมการฯ ไดผานการตรวจสอบคุณสมบัติ และผลงานของผูนั้น
แล วให เ ทศบาลออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ผู นั้ น ให ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ 7ว หรื อ 7วช โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
3.2 การปรับตําแหนงที่สูงขึ้นตั้งแตระดับ 8 ว หรือ 8 วช หรือ 9 วช หรือ 9 ชช
ใหดําเนินการไดตอเมื่อ
3.2.1 ผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นดังกลาว
3.2.2 ลั ก ษณะหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของงาน
ของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากกวาปริมาณงานเดิมถึงขนาดที่จะตองปรับระดับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
3.2.3 ผ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน 3 ป โดยให เ ทศบาลแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ป ประกอบดวย
(1) ผูทรงคุณวุฒิ ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก 1 คน เปนประธานกรรมการ
(2) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพ เปนกรรมการ
ที่ขอประเมิน 2 คน
(3) ปลัดเทศบาล
เปนกรรมการ
(4) ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง 1 คน เปนกรรมการ
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน
(5) ทองถิ่นจังหวัด
เปนกรรมการ/ลขานุการ
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ
ปริมาณ และคุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมินเพื่อเขาสูตําแหนง

3.2.4 ใหเทศบาล เสนอขอปรับปรุงตําแหนงนั้น เปนระดับ 8 ว หรือ 8 วช 9
วช หรือ 9 ชช ตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่อพิจารณาใหความเห็นเสนอคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย
1) รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดตอง
ทําใหมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นเปนระดับ 8 ว หรือ 8 วช 9 วช หรือ 9 ชช
2) ระบุภารกิจที่จะมอบหมายใหผูที่ขอปรับระดับตําแหนงรับผิดชอบ
ประกอบดวยอะไรบาง
3) เปรียบเทียบปริมาณงานกอนและหลังการขอปรับปรุงการกําหนด
ระดับตําแหนง
4) ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลปจจุบันและภายหลังจากมี
การปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงนั้นแลว
5) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 3 ป
3.2.5 กรณีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
ใหส ามารถปรับ ปรุง การกํา หนดระดับ ตํา แหนง นั้น เปน ระดับ 8 ว หรือ 8 วช 9 วช หรือ 9 ชช ได
แลว ใหเทศบาลดําเนินการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพจากสถาบันการศึกษา หรือสวนราชการ หรือองคกร
วิชาชีพ ที่ ก.ท. คัดเลือก จํานวน 3 คน เปนคณะกรรมการประเมินผลงานความชํานาญการและความ
เชี่ยวชาญ
3.2.6 เมื่อผูขอประเมินไดผานการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลงาน
ความชํานาญการและความเชี่ยวชาญ ตามเกณฑคะแนนที่กําหนดแลว ใหนําเสนอผลการประเมินของผู
นั้นใหคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ทราบ
3.2.7 เมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ไดรับทราบผลการประเมิน
แลวใหเทศบาลออกคําสั่งแตงตั้งผูนั้นดํารงตําแหนงระดับ 8 ว หรือ 8 วช 9 วช หรือ 9 ชช โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ผูนั้นไดยื่นผลงาน
3.3 ให นํา แนวทางในการเลื่อ นระดับ และแตง ตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนง ที่สู ง ขึ้น
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 276 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 (หนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ที่ มท 0844.2/23765 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548) มาใชเทาที่ไมขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้
[ขอ 97 ความเดิมถูกยกเลิก ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และใชความใหมตาม
ประกาศฉบับดังกลาวแทน]

ขอ 98 การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับทีส่ งู ขึน้ สําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาล ตามขอ 94 (4) ใหเทศบาลเปนผูดําเนินการคัดเลือก

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด ภายใตกรอบกําหนดดังนี้
(1) พนักงานเทศบาลผูนั้น เปนผูมีคุ ณสมบัติครบถวน ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง และตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและ
แตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
(2) ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไมนอย กวา 7 คน ประกอบดวย
(2.1) ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 1 คน เปนประธาน
(2.2) ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 2 คน เปนกรรมการ
(2.3) ผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดานการสอบ 1 คน เปนกรรมการ
(2.4) นายกเทศมนตรีหรือผูแทนนายกเทศมนตรี เปนกรรมการ
(2.5) ทองถิ่นจังหวัดเปนกรรมการ
(2.6) ผูแทนพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ
(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกในแตละตําแหนง
ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดทายประกาศนี้
(4) คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการประเมินความเหมาะสม
กับตําแหนงหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกไดตามความจําเปน
(5) ใหคณะกรรมการคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานที่ดําเนินการคัดเลือกและระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือกไดเทาที่จําเปน และไมขัดตอเกณฑและวิธีการคัดเลือกนี้ แลวใหประธานกรรมการ
ประกาศกอนวันดําเนินการคัดเลือกไมนอยกวา 5 วันทําการ
(6) ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก โดยระบุรายละเอียดในเรื่อง
ชื่อตําแหนงที่จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัคร
เขารับการคัดเลือกสําหรับตําแหนงนั้น วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เอกสารและหลักฐานที่ใชในการ
สมัคร เกณฑและวิธีการคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก และเรื่องอื่น ๆ หรือขอความอื่นที่ผูสมัครควร
ทราบ โดยให ปดประกาศรั บสมัครการคั ดเลื อ กนั้น ไวใ นที่เ ปดเผย ณ สถานที่รับสมั คร และใหแจง
คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลทุ ก จั ง หวั ด และสํ า นั ก งาน ก.ท.
ทราบ หรื อ จะประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันกอนวันที่เริ่มรับ
สมัคร
(7) ใหคณะกรรมการคัดเลือกจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัคร โดยใหมีกําหนดเวลารับสมัคร
เขารับการคัดเลือกไมนอยกวา 15 วันทําการ
(8) ให ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ การคั ด เลื อ กก อ นวั น
ดําเนินการคัดเลือกไมนอยกวา 10 วันทําการ

(9) ใหนายกเทศมนตรีแตง ตั้งผูไดรับคัดเลือก ใหดํ า รงตําแหนง บริห ารของเทศบาล
ตามลําดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(10) ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนง
วางเพิ่มอีกในเทศบาลนั้นภายใน 60 วัน นับแตประกาศผลการคัดเลือก ก็อาจใหเทศบาลนั้นแตงตั้งผูไดรับ
การคัดเลือกที่ เหลืออยูในลํา ดับที่ ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นใหดํารงตําแหนงได หากพน
ระยะเวลาดังกลาวแลว บัญชีสํารองใหยกเลิก ทั้งนี้ เทศบาลอาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได
เทศบาลอื่นไมสามารถขอใชบัญชีคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงบริหารของเทศบาล
ที่ เทศบาลที่มีตําแหนงวางดําเนินการคัดเลือกสําหรับเทศบาลนั้นได
(11) เมื่อมีการดําเนินการคัดเลือก ตามที่กําหนดในขอ 98 นี้ ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ดําเนินการดังนี้
(11.1) แจ งสํ าเนาประกาศรั บสมั ครเข ารั บการคั ดเลื อกจํ านวน 1
ชุ ด ให
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล กอนวันเริ่มรับสมัครไมนอยกวา 7
วันทําการ โดยใหสําเนาให
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลทราบดวย
(11.2) เมื่ อได มี การดํ าเนิ นการคั ดเลื อกเสร็ จสิ้ นแล วให แจ งสํ าเนาประกาศผลการ
คัดเลือกจํานวน 1 ชุด ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน 5 วัน นับแตวันประกาศผลการ
คัดเลือก
(11.3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือกประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและอื่น
ๆ นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน 3 วัน
[ขอ 98 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548]

ขอ 99 ยกเลิก
[ขอ 99 ยกเลิก ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550]

ขอ 100 ยกเลิก
[ขอ 100 ยกเลิก ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550]

ขอ 101 ยกเลิก

