
๒./๔.เอกสาร... 

 
 

 
 

 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล   
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 
เทศบาลต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ ์

……………………………………. 
 ด้วยเทศบาลต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  จะด าเนินการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของ
เทศบาล  
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙๘ วรรคสอง (๖)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๑๘)  ลงวันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแต่งตั้งให้ 
ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลต าบลยางตลาด  ดังต่อไปนี้ 

 

 ๑.  ต าแหน่งที่จะรับสมัครคัดเลือก 
    -  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม ระดับ ๗ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

ระดับ ๗) จ านวน  ๑  อัตรา  เลขที่ต าแหน่ง ๑๑-๐๑๐๖-๐๐๑ 

  ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ ก.ท.
ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามประกาศก าหนดการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  และมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในแต่ละต าแหน่งตามท้าย
ประกาศรับสมัครนี้ในวันเปิดรับสมัคร (ภาคผนวก ก) 

 ๓.  การสมัครคัดเลือก และสถานที่รับสมัคร       
 การสมัครคัดเลือก  ผู้ที่จะสมัครคัดเลือกยืน่ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่ ส านัก 
ปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  
ถึงวันที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ  โดยสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่โทรศัพท์
หมายเลข ๐-๔๓๘๙-๑๖๒๑ ต่อ ๑๙ 

 
 

 
 
 
 
 



๓./๗.หลักเกณฑ์... 

-๒- 

 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกพร้อมด้วย
หลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 

๔.๑  ใบสมัครและติดรูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหรือชุดปกติขาว หน้าตรง 
ไมส่วมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  ๑  นิ้ว จ านวน  ๓  รูป  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (ภาคผนวก ข) 

๔.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จ านวน  ๑  ฉบับ  
พร้อมรับรองส าเนา  (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 

๔.๓  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ให้ไม่เกิน  ๑  เดือน 
๔.๔  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครคัดเลือก  พร้อมรับรองส าเนา 

ทุกหน้า  จ านวน  ๑  ชุด 
๔.๕  หนังสือรับรองการเข้ารับการคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีอนุญาตให้สมัคร

คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
๔.๖  แบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก  และ

เอกสารในเรื่องวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๕  หน้า 
กระดาษ A๔  จ านวน  ๙  ชุด  (ภาคผนวก ค) 

๔.๗  แบบแสดงผลงานด้านการบริหารจัดการ  (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี)  
จ านวน  ๘ ชุด  (ภาคผนวก ง) 
 ส าหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ 
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือก 
รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ 

 ๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
 ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียม  จ านวน  ๔๐๐  บาท  ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
คัดเลือกจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

          ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และสถานที่คัดเลือก                        
 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่  ๑๐  เดือน
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ในวัน
และเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๘๙-๑๖๒๑  ทั้งนี้  หากคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด  หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับการคัดเลือก  หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการคัดเลือก  หรือถอน
รายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  และหากพบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจทุจริตจะพิจารณา
ให้ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น 
 
 
 
 
 



๔./การบริหาร... 

-๓- 

 ๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  ๗.๑  เกณฑ์ในการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาว่าผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการ
คัดเลือก ประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่างๆ อย่างไร  โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกจัดท าและน าเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าด ารงต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก  และน าเสนอผลงานในอดีต 
ที่ประสบความส าเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้าการคัดเลือกมาแล้ว  ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  
ดังนี้ 
  ก.  สมรรถนะทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความประพฤติและคุณลักษณะคะแนน
เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
                         ๑)  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก  จ านวน  ๒๐ คะแนน 
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก  ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารเพ่ือ
แสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือกโดยควรจะน าข้อมูลด้านต่างๆ  ดังนี้ 
   -  ข้อมูลส่วนบุคคล 
   -  แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
   -  แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
   -  แนวทางพัฒนาเทศบาลหากได้รับการคัดเลือก 
          ๒)  ความรอบรู้งานในหน้าที่  จ านวน  ๒๐  คะแนน 
  ความรอบรูง้านในหน้าที่  พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง  รัฐธรรมนูญ  
กฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอน    
การกระจายอ านาจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาลในสายงานที่ปฏิบัติ  รวมทั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม  และการเมือง 
          ๓)  ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต  จ านวน  ๑๐  คะแนน 
  ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว  และเกิดผลดี
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  สามารถที่จะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนหรือ  หน่วยงานส่วนราชการอ่ืนได้  
เช่น การจัดโครงการใหม่ๆ  ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมาก ๆ หรือ การคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ๆ 
และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบความส าเร็จได้ผลดียิ่ง  โดยให้จัดท าเป็นเอกสารน าเสนอคณะกรรมการ
คัดเลือก (อาจท ารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 
          ๔)  ความรอบรู้ในการบริหาร  จ านวน  ๑๐  คะแนน 
 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น หลักการบริหารสมัยใหม่   
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่าง ๆ  
 
 
 
 
 

 
 



-๔- 
 

         ๕)  การบริหารอย่างมืออาชีพ  จ านวน  ๑๐  คะแนน 
 การบริหารอย่างมืออาชีพ  พิจารณาจากการตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ์ความเป็นผู้น า  ปฏิภาณ
ไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
          ๖)  การบริหารงานบุคคล  จ านวน  ๑๐  คะแนน 
 การบริหารงานบุคคล  พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  การประสาน
สัมพันธ์  ของผู้เข้ารับการคัดเลือก  การประสานงานกับส่วนอื่น 
          ๗)  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จ านวน  ๑๐  คะแนน 
 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  พิจารณาจากความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้การท างานแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริหารราชการ 
           ๘)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์  และคุณลักษณะอ่ืน ๆ จ านวน ๑๐ คะแนน 
เช่น 
        -  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจ าเป็นส าหรับนักบริหารพิจารณาจาก
การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ  เช่น  มุ่งประโยชน์ส่วนรวม  มีความ
ซื่อสัตย์  ครองตน  ครองคน  ครองงาน  โดยธรรม  กล่าวคือกล้าคิด  กล้าท า  กล้าน า  กล้าเปลี่ยน  มีความ
โปร่งใส 
        -  ความอุตสาหะ  พิจารณาจากความมีมานะ  อดทน  และเอาใจใส่หน้าที่การงาน  
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาให้กับราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 
        -  มนุษยสัมพันธ์  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ  แก้ไขและลด
ข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการหรือความสามารถในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มา
ติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
        -  ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากความสามารถการแสดงความ
คิดเห็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
        -  ทัศนคติ  พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์  ความพยายามในการบริหารงาน
ความรับผิดชอบ 
        -  ความมั่นคงในอารมณ์  พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์                     

                    ข.  การประเมินสมรรถนะของบุคคล (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้พิจารณาจาก 
                          ๑)  เงินเดือน    คะแนนเต็ม                 ๒๐   คะแนน 
   ๒)  วุฒิการศึกษา    คะแนนเต็ม                 ๒๐   คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

๕./๓.ระยะเวลา... 



-๕- 
 

   ๓)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในต าแหน่งสายงานและระดับปัจจุบัน    
        คะแนนเต็ม                 ๒๐   คะแนน 
   ๔)  อายุราชการ    คะแนนเต็ม                 ๒๐   คะแนน 
   ๕)  ความผิดย้อนหลัง (วินัย) ๕ ปี  คะแนนเต็ม                 ๑๐   คะแนน 
                          ๖)  ความดีความชอบย้อนหลัง ๕ ปี คะแนนเต็ม                 ๑๐   คะแนน
  ๗.๒  วิธีการคัดเลือก 
  ก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน  โดยใช้วิธีสัมภาษณ์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้  
ความสามารถ  ความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก  โดยก าหนดให้ผู้เข้ารับ
การคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารในเรื่องวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก  ตลอดจน
จัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ  โดยต้องยื่นเอกสารตามจ านวนชุดที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
รับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร  ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครและผู้เข้ารับการคัดเลือก
น าเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จต่อคณะกรรมการคัดเลือก  ในวันที่เข้ารับการคัดเลือกตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร  

 ๘.  เกณฑ์การตัดสินในการคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยการประเมินจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ และ  
การสัมภาษณ์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สมัครตามเกณฑ์ 
ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 ๙.  การประกาศวัน  เวลา  และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะด าเนินการคัดเลือก  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธี
สัมภาษณ์  ในวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมศาลากลาง    
จังหวัดกาฬสินธุ์  ชั้น ๓  โดยจะประกาศให้ทราบพร้อมกับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามข้อ ๖  ทั้งนี ้
ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๐๙.๐๐ น. ณ สถานที่
ดังกล่าว  หากไม่มารายงานตัวภายใน  วัน  เวลา  ที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

 ๑๐.  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
 เทศบาลต าบลยางตลาด  จะข้ึนบัญชีส ารองผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ภายใน  ๖๐ วัน หลังจากท่ีมีการ
บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งที่ว่างแล้ว  และผู้ได้รับการคัดเลือก  จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี 
เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
                        ๑๐.๑  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะด าเนินการคัดเลือก  
ตามที่ก าหนด  แล้วรวมคะแนนสัมภาษณ์  วิสัยทัศน์  ผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร  และคะแนน
ประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ)แล้วจัดเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุดและพิจารณา
ผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไปและหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่า
คะแนนรวมเท่ากันให้จัดล าดับผู้ที่คะแนนเท่ากันดังนี้ 
 

 
 
 

๖./ก.ถ้าคะแนน... 



-๖- 
 

ก. ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
ข. ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน 

ระดับปัจจุบันก่อน 
ค. ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณาจาก 

เงินเดือนมากกว่า 
ง. ถ้าเงินเดือนเท่ากันให้พิจารณาจากอายุราชการ 
จ. ถ้าอายุราชการเท่ากันให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
ฉ. ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 
ช. ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใดอายุมากกว่า 

                        ๑๐.๒  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะรายงานผลการคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรีโดยจัดท า
บัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับผลคะแนนรวมโดยจะระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วยเพ่ือ
ประกาศผลการคัดเลือกพร้อมแจ้งไปยัง  ก.ท.จ. ทุกจังหวัด  และนายกเทศมนตรีในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทราบ 
                         ๑๐.๓  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน  ๖๐  วัน  นับตั้งแต่ประกาศผลการคัดเลือกโดย
เทศบาลอื่นจะขอใช้บัญชีนี้ไม่ได้ 
                        ๑๐.๔  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกคือ 
   ก. ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่คัดเลือกได้ไปแล้ว 
   ข. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
   ค. ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม  ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
   ง. ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดหรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
   จ. เมื่อ ก.ท.จ.กาฬสินธุ์  มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง 

 ๑๑.  การแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 
 เทศบาลต าบลยางตลาด  จะรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์  พิจารณา
แต่งตั้งผู้คัดเลือกได้ในต าแหน่งที่ว่างจากบัญชีผลการคัดเลือกตามล าดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน              

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

                                                                     

                   

(นายเผ่าพงศ์  เชาว์พานิช) 
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ 

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
ต าแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

 
 
 


