
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร 
เร่ือง   รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร 

 เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น เพิ่มเติม 
 

……………………………………….. 
 

 ตามที่ไดมีประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงาน
ผูบริหาร ลงวันที่  12  ตุลาคม 2550  เร่ือง  รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  วนั เวลา สถานที่ดําเนินการคัดเลือก 
และระเบยีบเกีย่วกับการคัดเลือก พนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  
โดยกําหนดใหผูสมัครคัดเลือกแตไมมีช่ือเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกฯ ตามประกาศ  สามารถยื่นหลักฐานเพือ่
แสดงวาเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 19 ตลุาคม  2550  นั้น 
 บัดนี้  ไดครบกําหนดการแสดงความประสงคที่จะยืนยนัวาเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกแลว  
โดยมีผูมายื่นหลักฐานแสดงวาเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  ซ่ึงคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได ตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวของอยางละเอียดแลว ปรากฏวามีผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพิ่มเติม จํานวนทั้งสิ้น  3  คน  
ดังตอไปนี ้
 ก. รายชื่อผูมีสทิธิเขารับการคัดเลือก เพิ่มเติม  
  1. ตําแหนงปลดัเทศบาล ระดบั 9 (นักบริหารงานเทศบาล 9)    จํานวน  1   คน  
 

เลขประจําตัว 
เขารับการคัดเลือก ชื่อ - สกุล เทศบาล จังหวัด 

110125 นายอาทิตย  บญุคง ตําบลพะเยา พะเยา 
 

  2. ตําแหนงผูอํานวยสํานักการคลัง ระดับ 9 (นักบริหารงานการคลัง 9)  จํานวน 1 คน  
 

เลขประจําตัว 
เขารับการคัดเลือก ชื่อ - สกุล เทศบาล จังหวัด 

310031 นายอิทธิพล  รัตนเมธานันท เมืองเมืองพล ขอนแกน 
 

  3. ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ระดับ 8 (นักบริหารงานชาง 8)  จํานวน 1 คน  
เลขประจําตัว 

เขารับการคัดเลือก ชื่อ - สกุล เทศบาล จังหวัด 

420092 นายชลอ  นาคจุย ตําบลทามะกา กาญจนบุรี 
 

 ทั้งนี้  การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ 
เขารับการคัดเลือกขางตนนี้ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร ไดตรวจสอบ 
และประกาศตามเอกสารและขอเท็จจริงทีผู่สมัครคัดเลือกไดยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครเขารับการ 
 

/คัดเลือก...... 
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คัดเลือกฯ วาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนั้น  หากภายหลัง
ปรากฎวาผูสมัครคัดเลือกรายใดมีคณุสมบัติดังกลาวไมตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  จะถือวาผูสมัครรายนั้น
เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการคัดเลือก หรือตัดสิทธิ์ผูนั้นมิใหเขารับการคัดเลือก  หรือพิจารณาไมให
ผานการคัดเลือก  หรือถอนรายช่ือ  ผูสมัครรายนั้นออกจากบัญชีรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก  และไมมีสิทธิไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ และหากพบวาเปนการเจตนาหรือจงใจทจุริตจะพจิารณาใหมีการดําเนนิการทางวนิัย
แกผูสมัครรายนั้น  
 

 ข. กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
  กําหนดใหมีการคัดเลือกระหวางวันท่ี  18  - 21 พฤศจิกายน  2550  ดังนี ้
  1. การทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร  ในวันอาทิตยที่ 18  พฤศจิกายน 2550   
ระหวางเวลา 10.00 – 11.00 น.  ณ  หอง 401   ช้ัน 4    อาคารเวียงคํา (VKB)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง    
ถนนรามคําแหง   แขวงหวัหมาก  เขตบางกะป  กรุงเทพฯ  
   โดยการทดสอบสมรรถนะทางบริหาร เปนการประเมินทางจิตวิทยา และสมรรถนะทาง 
การบริหารในดานตางๆ เชน  วิสัยทัศน  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  ภาวะผูนํา  การตัดสินใจ  การวางแผน   
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค วุฒิภาวะทางอารมณ  การทํางานเปนทีม เปนตน  โดยเปนการทดสอบแบบปรนัย  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

2. การประเมินสมรรถนะของบุคคล (สัมภาษณ)   ในวนัที่  19 - 21 พฤศจิกายน 2550 ระหวาง 
เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ พระท่ีนั่งนงคราญสโมสร  ภายในกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกระทรวงมหาดไทย   
วังสวนสุนนัทา  ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ   โดยกําหนดใหรายงานตัวและเขารับการสัมภาษณ  ดังนี้  

วัน เวลา คัดเลอืก ตําแหนง หมายเลข 
(สัมภาษณ) ที่สมัครคัดเลอืก ประจําตัว 

สถานที่คัดเลือก / เวลารายงานตัว 

วันจันทรที่ 19 พ.ย. 2550 ผูอํานวยการสํานักการคลัง ระดับ 9 
(นักบริหารงานการคลัง 9) 

310031 พระที่นั่งนงคราญสโมสร 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
รายงานตัวเวลา 12.30 – 13.00 น. 

วันอังคารที่ 20 พ.ย. 2550 
13.00 - 16.30 น. 

ผูอํานวยการกองชาง ระดับ 8 
(นักบริหารงานชาง 8) 

420092 พระที่นั่งนงคราญสโมสร 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
รายงานตัวเวลา 12.30 – 13.00 น. 

วันพุธที่ 21 พ.ย. 2550 
13.00 - 16.30 น. 

ปลัดเทศบาล ระดับ 9 
(นักบริหารงานเทศบาล 9) 

110125 พระที่นั่งนงคราญสโมสร 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
รายงานตัวเวลา 12.30 – 13.00 น. 

 
 

/โดยการประเมิน...... 
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  โดยการประเมินสมรรถนะของบุคคล  เปนการประเมินสมรรถนะของบุคคลเกี่ยวกบัความ
ชํานาญและความเชี่ยวชาญในตําแหนงทีส่มัครสอบ  การปรับตัว  มนษุยสัมพันธ  ปฏิภาณไหวพริบ การแกไขปญหา
และแนวความคิด เปนตน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
 

  ค. ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เกณฑการตัดสิน และประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
   ระเบียบเกี่ยวกบัการคัดเลือก  เกณฑการตัดสิน และการประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร ลงวันที่  
12  ตุลาคม 2550  เร่ือง  รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  วัน เวลา สถานที่ดําเนินการคัดเลือก และระเบยีบเกีย่วกับ
การคัดเลือก พนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่     26    ตุลาคม   2550 

 
 

สมพร   ใชบางยาง 
 

(นายสมพร  ใชบางยาง) 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ประธานกรรมการคัดเลือกฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


