
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาล 
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลตําบลทาประจะ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารของเทศบาลตําบลทาประจะ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

______________________________________ 

  ดวยคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลตําบลทาประจะ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดําเนินการคัดเลือก
พนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลตําบลทาประจะ 
ตําแหนงปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ 98 (6) แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน
2545 (แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน) ประกอบมติคณะกรรมการคัดเลือกฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน
๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลตําบลทาประจะ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังตอไปนี้ 

  1.  ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก 
       ตําแหนงปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา 

  2.  คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก 
       ผูประสงคจะสมัครคัดเลือกตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) ตามท่ี ก.ท. กําหนด ดังนี้ 
       1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน ขอ 1 ดังนี้ 
            1.1  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือวิชาทาง
กฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. 
หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
            1.2  ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
            1.3  ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. 
หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
   2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลวดังตอไปนี้ โดยจะตองปฏิบัติงานในลักษณะงานบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   2.1  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองปลัด ระดับ 8 (นักบริหารงานองคการ
บริหารสวนจังหวัด/นักบริหารงานเทศบาล/นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) และรองปลัด (นักบริหารงาน
ทองถ่ิน ระดับกลาง) โดยตองมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 2 ป หรือ 
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             2.2  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาปลัด ระดับ 7 (นักบริหารงาน
องคการบริหารสวนจังหวัด/นักบริหารงานเทศบาล/นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) และปลัด (นัก
บริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) โดยตองมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 4 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป 
สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาในสาขาวิชาหรือทางท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือ 
             2.3  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาปลัด ระดับ 6 (นักบริหารงาน
เทศบาล/นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) และปลัด (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) โดยตองมี
ระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 8 ป กําหนดระยะเวลา 8 ป ใหลดเปน 7 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบไดไมต่ํากวาในสาขาวิชาหรือทางท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 
       3.  การนําคุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาตามขอ ๑.2-๑.3 ใหดําเนินการตามประกาศ 
ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณการบริหารเพ่ือลด
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2550 โดยอนุโลม ท้ังนี้การยื่น
ผลงานใหยื่นไดภายใน 6 เดือน กอนดํารงตําแหนงนั้นครบ 3 ป หรือ 7 ป แลวแตกรณี 
       4.  เงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของนักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง (22,700 บาท) 

  3.  การสมัครและสถานที่รับสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานตามท่ีคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ กําหนดดวยตนเองไดที่งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทาประจะอําเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 ถึงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 ในวันและ
เวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีโทรศัพทหมายเลข 0 75380489 

  4.  เอกสารหลักฐานที่จะตองยื่นพรอมใบสมัคร 
       4.1  ใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด (ตามเอกสารหมายเลข 1) 
       4.2  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวไมเกิน 6 
เดือน จํานวน 3 รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปถายดวยตัวบรรจง 
       4.3  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน 1 ฉบับ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง (ถายดานหนาและดานหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
       4.4  สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลของผูสมัครคัดเลือกพรอมรับรองสําเนา
ถูกตองดวยตนเองทุกหนา จํานวน 1 ชุด 
       4.5  สําเนาวุฒิการศึกษาและสําเนาผลการศึกษา (Transcript) ท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.ท. กําหนด อยางละ 1 ชุด 
       4.6  หนังสือรับรองการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหาร 
จากสํานักงาน ก.ท. (กรณีใชวุฒิปริญญาโท) 
       4.7  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีอนุญาตใหมาสมัครคัดเลือกได จํานวน 1 ฉบับ 
(ตามเอกสารหมายเลข 2) 
       4.8  แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (เอกสารหมายเลข 3) 
       4.9  ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ ออกใหไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันสมัคร 
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       4.10  แบบแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีเขารับการคัดเลือก ไมนอยกวา 
5 หนากระดาษเอ-4 จํานวน 8 เลม (ตามเอกสารหมายเลข 4) 
       4.11  ผลงานดานสมรรถนะหลักทางการบริหาร จํานวน 2 ผลงาน โดยเปนผลงาน
ยอนหลังไมเกิน ๒ ปงบประมาณ นับตั้งแตดํารงตําแหนงบริหาร จํานวน 8 เลม (ตามเอกสารหมายเลข 5) 
(เอกสารหมายเลข 4.10 และเอกสารหมายเลข 4.11 ใหรวมอยูในเลมเดียวกัน) 
       4.12  หลักฐานอ่ืน ๆ เชน การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี) 
  สําหรับการรับสมัครในครั้งนี้ ใหผูสมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏวาผูสมัคร
คัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการ
สมัครเขารับการคัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

  5.  คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
  ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมในวันยื่นใบสมัครคัดเลือกคนละ 400 บาท (สี่รอยบาทถวน) 

  6.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนในการสมัครเขารับการ
คัดเลือกและคะแนนคุณสมบัติ พรอมเลขประจําตัวผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกในวันท่ี 16 สิงหาคม 2559 ณ 
สํานักงานเทศบาลตําบลทาประจะ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ท้ังนี้ หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังวาผูสมัครเขารับการคัดเลือกผูใดมี
คุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนด หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะตัดสิทธิผูนั้นมิใหเขารับ
การคัดเลือก หรือพิจารณาไมใหผานการคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีผูรับการคัดเลือก และหาก
พบวาเปนการเจตนาหรือจงใจทุจริตจะพิจารณาใหมีการดําเนินการทางวินัยแกผูนั้น 

  7.  ประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกในวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 ณ สถานท่ีท่ี
คณะกรรมการคัดเลือกฯ กําหนดโดยจะแจงใหทราบภายในวันท่ี 22 สิงหาคม 2559 

  8.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาความรูความสามารถ ทักษะ 
ประสบการณ และผลงานในอดีต วิสัยทัศนการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะเขารับการคัดเลือก ผลงานท่ีประสบ
ความสําเร็จ ประวัติการรับราชการ ตลอดจนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะตาง ๆ โดยประเมินจากการจัดทํา
ผลงานและการนําเสนอวิสัยทัศนในการเขาดํารงตําแหนงท่ีเขารับการคัดเลือก การสัมภาษณ เอกสาร และ
ขอมูลตาง ๆ ของผูสมัครคัดเลือกและพิจารณา ดังนี้ 
  8.1  สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาท่ี ความประพฤติ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
   (1)  วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
   วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก ผูเขารับการคัดเลือก
จะตองจัดทําเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก 
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   (2)  ความรอบรูงานในหนาท่ี   คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
   ความรอบรูงานในหนาท่ี พิจารณาจากความรอบรูงานในหนาท่ีของตําแหนงท่ีจะ
แตงตั้ง รัฐธรรมนูญ กฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน กฎหมายกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับเทศบาลในสาย
งานท่ีปฏิบัติ รวมท้ังความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
   (3)  ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต  คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
   ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จมาแลว
เกิดผลดีและเปนประโยชนตอทางราชการ เชน การจัดโครงการใหม ๆ ท่ีประชาชนไดรับประโยชนจํานวนมาก 
ๆ หรือการคิดคนแนวทางบริหารงานใหม ๆ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จไดผลดียิ่ง โดยให
จัดทําเปนเอกสารเสนอคณะกรรมการคัดเลือก 
   (4)  ความรอบรูในการบริหาร   คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
   ผูเขารับการประเมินจะตองมีความรอบรูในเรื่องการบริหาร เชน หลักการบริหาร
สมัยใหม การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ เทคนิคการบริหารตาง ๆ 
   (5)  การบริหารอยางมืออาชีพ   คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
   การบริหารอยางมืออาชีพ พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ ความเปน
ผูนํา ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ปญหาเฉพาะหนาของผูเขารับการคัดเลือก 
   (6)  การบริหารงานบุคคล    คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
    การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุนและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร 
การประสานสัมพันธของผูเขารับการคัดเลือก การประสานงานกับสวนอ่ืน 
   (7)  การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์   คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
   การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจากความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดการ
ทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ 
   (8)  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคและคุณลักษณะอ่ืน ๆ  คะแนนเต็ม 
10 คะแนน 
         1)  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคท่ีจําเปนสําหรับนักบริหาร พิจารณา
จากการมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีและภารกิจของสวนราชการ เชน มุงประโยชนของสวนรวม 
มีความซ่ือสัตย ครองตน ครองคน ครองงานโดยธรรม กลาวคือ กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน มีความโปรงใส 
         2)  ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใสหนาท่ีการงาน 
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาใหกับทางราชการ มีความขยันหม่ันเพียร 
         3)  มนุษยสัมพันธ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน 
ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ แกไขและลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการ 
และหรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนผูมาติดตอ รวมท้ังเต็มใจในการใหความ
ชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ 
         4)  ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงาน 
ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม 
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         5)  ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสรางสรรค ความพยายามในการบริหารงาน 
ความรับผิดชอบ 
         6)  ความม่ันคงในอารมณ พิจารณาจากความหนักแนนของสภาวะอารมณ 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยทดสอบความรู ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ และผลงานในอดีต โดยการประเมินจากเอกสารขอมูลตาง ๆ และประเมินสมรรถนะ
ของบุคคล พิจารณาดังนี้ 
  8.2  คะแนนประวัติการรับราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
   (1)  เงินเดือน     คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
   (2)  วุฒิการศึกษา    คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
   (3)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานและระดับปจจุบันคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
   (4)  อายุราชการ    คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
   (5)  การรักษาวินัยยอนหลัง 5 ป   คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
   (6)  ความดีความชอบยอนหลัง 5 ป  คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
   โดยใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูกรอกคะแนนคุณสมบัติของตนเอง ในแบบ
สรุปคะแนนประวัติการรับราชการ ท้ังนี้ คะแนนคุณสมบัติตองเปนไปตามหลักเกณฑคะแนนคุณสมบัติแนบ
ทายประกาศนี้ (ตามเอกสารหมายเลข 6) 

  9.  เกณฑการตัดสิน 
  ผูคัดเลือกตองผานเกณฑการคัดเลือก ดังนี้ 
   9.1  คะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)  ตองไมต่ํากวารอยละ 60 
  9.2  คะแนนสมรรถนะหลักทางการบริหาร  ตองไมต่ํากวารอยละ 60 
  ท้ังนี้  คะแนนเฉลี่ยท้ังสองสวนจะตองไมต่ํากวารอยละ 60จึงจะผานการคัดเลือก 

  10.  การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
  การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกจะจัดลําดับจากผูท่ีไดคะแนนสูงสุดไปหาผูท่ีไดคะแนนต่ําสุด 
และหากคะแนนรวมของแตละบุคคลเทากัน ใหจัดลําดับผูท่ีไดคะแนนรวมเทากัน ดังนี้ 
  10.1  ถาคะแนนรวมเทากัน ใหพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ 
  10.2  ถาคะแนนสัมภาษณเทากัน ใหพิจารณาจากผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและ
ระดับปจจุบันกอน 
  10.3  ถาไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและระดับปจจุบันพรอมกัน ใหพิจารณาจาก
เงินเดือนมากกวา 
  10.4  ถาเงินเดือนเทากัน ใหพิจารณาจากอายุราชการ 
  10.5  ถาอายุราชการเทากัน ใหพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงกวา 
   10.6  ถาเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นเดียวกัน ใหพิจารณาจากผูไดรับกอน 
  10.7  ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกันพรอมกัน ใหพิจารณาผูมีอายุมากกวา 
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  11.  การประกาศผลการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 1 กันยายน 2559  
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทาประจะ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  12.  การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก 
  เทศบาลตําบลทาประจะ จะข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกไวไมเกิน 60 วัน นับแตวันประกาศผล
การคัดเลือก ในกรณีท่ีมีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวางเพ่ิมอีกใน
เทศบาลนั้น ภายใน 60 วัน นับแตวันประกาศผลการคัดเลือก ก็อาจใหเทศบาลนั้นแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกท่ี
เหลืออยูในลําดับท่ีถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นใหดํารงตําแหนงได หากพนระยะเวลาดังกลาวแลว 
บัญชีสํารองใหยกเลิก และเทศบาลอ่ืนไมสามารถขอใชบัญชีคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหนงผูบริหารของเทศบาล
ตําบลทาประจะได 

  13.  การแตงตั้งผูคัดเลือกได 
  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกตามประกาศผลการคัดเลือก จะไดรับการแตงตั้งเม่ือไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.) ตามลําดับท่ีไดข้ึนบัญชีไว  

จึงประกาศมาใหทราบท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ มิถุนายนพ.ศ. 2559 

 

 
(นายอนันต  ธรรมานนท) 

  ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช 
ประธานกรรมการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาล 

     ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลตําบลทาประจะ 
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