
ร่าง 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  

เทศบาลต าบลกะปาง   อ าเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  

………………………………………………… 

  ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  เทศบาลต าบลกะปาง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้มี
ประกาศลงวันที่  4  กรกฎาคม  2556  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับท่ีสูงขึ้น  ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  ในต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘)
ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง 7)  และผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)   โดยมีก าหนด
ระยะเวลาการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  17  กรกฎาคม  2556  ถึงวันที่  9  สิงหาคม  2556  นั้น 
 

 อาศัยอ านาจตามความใน  ข้อ  ๙๘  (๘)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ดังนี้   

1. ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

เลขประจ าตัว 
ผู้สมัครคัดเลือก 

ชื่อ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ 

001 นายชลิต  ไทยทอง เทศบาลต าบลกะปาง 
อ าเภอทุ่งสง 

นครศรีธรรมราช 
 

2. ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง 7) 
เลขประจ าตัว 

ผู้สมัครคัดเลือก 
ชื่อ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ 

001 นายวัชรินทร์  จามจุรี เทศบาลต าบลกะปาง 
อ าเภอทุ่งสง 

นครศรีธรรมราช 
 

3. ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง 7) 
เลขประจ าตัว 

ผู้สมัครคัดเลือก 
ชื่อ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ 

001 นางสาวปัทมาพร  สุขชนะ 
เทศบาลต าบลกะปาง 

อ าเภอทุ่งสง 
นครศรีธรรมราช 

 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน            

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕6 
 
 
 

(นายโชคชัย  ไกรนรา) 
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ฯ 
เทศบาลต าบลกะปาง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 



 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง การก าหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 

.................................. 

            ตามท่ี คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของ
เทศบาล ในต าแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
คลัง 7) และต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7) ตามประกาศฯ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม     
พ.ศ.2556 นั้น 

            อาศัยอ านาจตามความในข้อ 98 (5) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช ลงวันที่  25  พฤศจิกายน  2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล จึงประกาศก าหนด วัน เวลา สถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ส าหรับต าแหน่ง
ผู้บริหารของเทศบาล ดังนี้ 

1. ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
          ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่     

ด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
 

วัน เดือน ปี เวลาที่คัดเลือก สถานที่คัดเลือก 

วันที่ 30 สิงหาคม 2556 14.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมส านักงานคลังจังหวัด
นครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                    2.  ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 2.1 การแต่งกายให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่งกายด้วยเครื่องแบบกากีคอพับ 
 2.2 ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก ไปถึงสถานที่คัดเลือกเพ่ือรายงานตัวก่อนถึงก าหนดนัด 

รายงานตัวไม่น้อยกว่า 30 นาที 

           /2.3 ห้าม... 
 
 
 
 



 
     2.3 ห้ามใช้และเปิดเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในสถานที่คัดเลือก 
     2.4 หากผู้สมัครไม่มาคัดเลือกในวัน เวลา และสถานที่ก าหนด คณะกรรมการคัดเลือก ฯ 

จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ 

  หากผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต 
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2556 

 

 

           (นายโชคชัย  ไกรนรา) 
        ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ 
         เทศบาลต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

 


