
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนกังานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร 
เร่ือง   บัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร ผูผานการคัดเลือก  

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึน้ 
 

……………………………………….. 
 

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่  ไดดําเนนิการคัดเลือกพนกังานเทศบาล ตําแหนง 
สายงานผูบริหาร  เพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงในระดับทีสู่งขึ้น ระหวางวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2547  
ทั้งนี้ เปนไปตามนยัแหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก
พนักงานเทศบาล  ตําแหนงสายงานผูบริหารวางพรอมกันหลายตาํแหนงกรณีที่เทศบาลรองขอ   ลงวนัที ่ 
16 เมษายน  2547    
 บัดนี้  การดําเนินการคัดเลือกไดเสร็จเรียบรอยแลว  จงึขอประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการ 
คัดเลือกและขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก  ดังตอไปนี้ 
 1. สายงานนกับริหารงานเทศบาล  ประกอบดวย 
  1.1 ตําแหนงปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานเทศบาล 8)    
   จํานวน  116  ราย    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 1 
  1.2 ตําแหนงรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานเทศบาล 8)   
   จํานวน  75  ราย    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 2 
  1.3  ตําแหนงปลัดเทศบาล  ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7)  
   จํานวน  131  ราย    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 3 
  1.4 ตําแหนงรองปลัดเทศบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานเทศบาล 7)  
   จํานวน  120  ราย    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 4 
 

 2. สายงานนกับริหารงานทั่วไป  ประกอบดวย 
  2.1 ตําแหนงหวัหนาสาํนกัปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานทัว่ไป 8)  หรือ  
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน ระดับ 8 (นักบริหารงานทัว่ไป 8)  
   จํานวน  37  ราย    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 5  
  2.2 ตําแหนงหวัหนาสาํนกัปลัดเทศบาล  ระดับ 7 (นักบริหารงานทัว่ไป 7)  หรือ 
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน ระดับ 7 (นักบริหารงานทัว่ไป 7)  
   จํานวน  3  ราย    รายละเอยีดตามเอกสารแนบทาย 6  
  2.3 ตําแหนงหวัหนาฝาย ระดับ 7 (นักบริหารงานทัว่ไป 7)  
   จํานวน  147  ราย    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 7 

     /3.สายงาน..... 
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 3. สายงานนกับริหารงานการคลงั  ประกอบดวย 
  3.1 ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 8 (นักบริหารงานการคลงั 8)  หรือ 
ผูอํานวยการสวน ระดับ 8 (นักบริหารงานการคลัง 8)  
   จํานวน  56  ราย    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 8 
  3.2 ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 7(นักบริหารงานการคลงั 7)  
   จํานวน  9  ราย    รายละเอยีดตามเอกสารแนบทาย 9 
  3.3 ตําแหนงหวัหนาฝาย ระดับ 7 (นักบริหารงานการคลัง 7)  
   จํานวน  106  ราย    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 10 
 

 4. สายงานนกับริหารงานชาง  ประกอบดวย 
  4.1 ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  ระดับ 8 (นักบริหารงานชาง 8)  
   จํานวน  48  ราย    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 11 
  4.2 ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ระดับ 7 (นักบริหารงานชาง 7)  
   จํานวน  24  ราย    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 12 
  4.3 ตําแหนงหวัหนาฝาย ระดับ 7 (นักบริหารงานชาง 7)  
   จํานวน  110  ราย    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 13 
 

 5. สายงานนกับริหารงานสาธารณสขุ  ประกอบดวย 
  5.1 ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 8 (นกับริหารงาน- 
สาธารณสุข 8)  หรือผูอํานวยการสวน ระดับ 8 (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)  
   จํานวน  34  ราย    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 14 
  5.2 ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 7 (นกับริหารงาน–  
สาธารณสุข 7)   จํานวน  3  ราย    รายละเอยีดตามเอกสารแนบทาย 15 
  5.3 ตําแหนงหวัหนาฝาย ระดับ 7 (นักบริหารงานสาธารณสุข 7)  
   จํานวน  184  ราย    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 16 
 

 6. สายงานนกับริหารการศึกษา  ประกอบดวย 
  6.1 ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 8 (นักบริหารการศึกษา 8)  หรือ 
ผูอํานวยการสวน ระดับ 8 (นักบริหารการศึกษา 8)   
   จํานวน  69  ราย    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 17 
 

/6.2 ตําแหนง..... 
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  6.2 ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 7 (นักบริหารการศึกษา 7)  
   จํานวน  119  ราย    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 18 
  6.3 ตําแหนงหวัหนาฝาย ระดับ 7 (นักบริหารการศึกษา 7)  
   จํานวน  9  ราย    รายละเอยีดตามเอกสารแนบทาย 19 
 

 7. สายงานนกับริหารงานสวสัดิการสังคม  ประกอบดวย 
  7.1 ตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ 8 (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8) 
   จํานวน  7  ราย    รายละเอยีดตามเอกสารแนบทาย 20   
 

 8. สายงานนกับริหารงานประปา  ประกอบดวย 
  8.1 ตําแหนงผูอํานวยการกองการประปา  ระดับ 7  (นักบริหารงานประปา 7) 
   จํานวน  10  ราย    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 21 
 

 9. สายงานนกับริหารงานชางสขุาภิบาล  ประกอบดวย 
  9.1 ตําแหนงผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 8)   
   จํานวน  1   ราย    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 22 
 
 โดยมีเงื่อนไข  ดังนี ้
 1. บัญชีรายชือ่พนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร ผูผานการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่สูงขึน้ ในครัง้นี ้ ไมเรียงลําดับที่ของผูผานการคัดเลือก และใชไดไมเกิน 1 ปนับแตวันที่ข้ึนบัญช ี 
แตถามีการคดัเลือกในตําแหนงเดียวกันนีอี้กและไดข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกใหมแลว บัญชีผูผานการ 
คัดเลือกครั้งนี ้เปนอนัยกเลกิ 
 2. เทศบาลที่รองขอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ เปนผูดําเนินการคัดเลือกจะตอง 
ขอใชบัญชีผูผานการคัดเลือกในการบรรจุแตงตั้งตามตําแหนงที่รองขอ 
 3. สําหรับเทศบาลซึ่งมีตําแหนงวางและมไิดรองขอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดําเนนิการคัดเลือกให สามารถขอใชบัญชีผูผานการคัดเลือกนี้ได  หลังจากเทศบาลทีร่องขอตามขอ 2 ไดแจง 
ขอใชบัญชีผูผานการคัดเลือกแลว 
 4. ผูผานการคัดเลือก ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเปนอนัยกเลกิการขึ้นบัญช ี
ผูนั้นไวในบัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร ผูผานการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่สูงขึน้ ในครั้งนี ้ คือ 
  4.1 ผูนัน้ไดขอสละสิทธิในการแตงตั้งในตําแหนงที่ผานการคัดเลือก 
  4.2 เทศบาลขอใชบัญชีผูผานการคัดเลือก แตผูผานการคัดเลือกผูนั้นไมประสงคจะโอนไป
แตงตั้งในตําแหนงที่ผานการคัดเลือก 

/5. หากปรากฎ….. 
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 5. หากปรากฏภายหลังวาผูผานการคัดเลือกตามบัญชรีายชื่อพนักงานเทศบาล ตําแหนง 
สายงานผูบริหาร ผูผานการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึน้ ในครั้งนี ้ ขาดคุณสมบัติตามที ่
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดประกาศรับสมัครไว  จะถือวาผูนั้นขาดคณุสมบัติในการสมัครคัดเลือกตั้งแตตน 
 6. ผูที่ประสงคจะทราบผลคะแนนการคัดเลือกของตนเอง ใหยื่นคาํรองขอทราบผลคะแนน 
ดวยตนเอง โดยยื่นตอสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ภายใน 30 วันนับแตวันที่มีประกาศฉบับนี ้  

 
ประกาศ  ณ  วันที่     23   กรกฎาคม   2547 

 
 
 
 

(นายสาโรช  คัชมาตย) 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 

ประธานกรรมการคัดเลือกฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 ที ่ มท 0809.2/ ว 1054  

 
 
 

         กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
            ถนนราชสีมา  กทม. 10300 

 

  23   กรกฎาคม   2547 
 

เร่ือง   ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร ผูผานการคัดเลือก  
 

เรียน  ประธาน ก.ท.จ.ทกุจงัหวัด 
 

อางถงึ  หนงัสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.2/ว 552  ลงวนัที ่2 กรกฎาคม 2547 
 

ส่ิงที่สงมาดวย   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนกังานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  
 เร่ือง บัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร ผูผานการคัดเลือก  
 เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึน้      จาํนวน  1   ชุด 
 

 ตามทีก่รมสงเสริมการปกครองทองถิน่ (สถ.)  ไดดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  
ตําแหนงสายงานผูบริหาร  เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยไดดําเนนิการคัดเลือก (สัมภาษณ)
ระหวางวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2547 ตามหลกัเกณฑตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนกังานเทศบาล 
ตําแหนงสายงานผูบริหาร เร่ือง รับสมัครคัดเลือกพนกังานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวนัที ่ 
6 พฤษภาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนกังานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร เร่ือง  
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคดัเลือกฯ ลงวนัที ่2 กรกฎาคม 2547 นั้น 
 

 บัดนี้  การดําเนินการคัดเลือกไดเสร็จส้ินแลว จงึขอสงประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร เร่ืองรายชือ่พนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร ผูผาน 
การคัดเลือก เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทีสู่งขึ้น  ลงวันที ่ 23  กรกฎาคม  2547 มาพรอมนี้ เพื่อไดโปรดแจง
และประชาสัมพันธประกาศดังกลาวใหแกพนักงานเทศบาลผูสมัครคัดเลือก และเทศบาลในเขตจงัหวัดไดรับ
ทราบโดยทั่วกนั       
 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาดําเนนิการตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายสาโรช   คัชมาตย) 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 

ประธานกรรมการคัดเลือกฯ 
 

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
โทร. 0-2669-7364- 5  ตอ 114 
โทรสาร  0-2669-7364-5  ตอ 114 


