ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตาบลดอนตรอ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
______________________________________
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดาเนินการ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สาหรับตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตาบล
ดอนตรอ ตาแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จานวน 1 อัตรา
อาศัยอานาจตามความในข้อ 98 (6) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
2545 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) ประกอบมติคณะกรรมการคัดเลือกฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน
๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผูป้ ระสงค์จะสมัครคัดเลือกต้องเป็นผูม้ ีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ตามคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตามที่ ก.ท. กาหนด ดังนี้
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1 ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือวิชา
ทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.
หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานในลักษณะงาน
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.1 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งรองปลัด ระดับ 8 (นักบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด/นักบริหารงานเทศบาล/นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล) และรองปลัด (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
/2.2ดารงตาแหน่ง...

-22.2 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าปลัด ระดับ 7 (นักบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/นักบริหารงานเทศบาล/นักบริหาร งานองค์การบริหารส่วนตาบล) และปลัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี กาหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น
3 ปี สาหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่าในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หรือ
2.3 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าปลัด ระดับ 6 (นักบริหารงาน
เทศบาล/นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล) และปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) โดยต้องมี
ระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 8 ปี กาหนด ระยะเวลา 8 ปี ให้ลดเป็น 7 ปี สาหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบได้ไม่ต่ากว่าในสาขาวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง
3. การนาคุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาตามข้อ
๑.2-๑.3 ให้ดาเนินการตามประกาศ
ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนาคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลด
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 โดยอนุโลม ทั้งนี้การยื่น
ผลงานให้ยื่นได้ภายใน 6 เดือน ก่อนดารงตาแหน่งนั้นครบ 3 ปี หรือ 7 ปี แล้วแต่กรณี
4. เงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (22,700 บาท)
3. การสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ กาหนดด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 7577 2574
4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 ใบสมัครตามแบบที่กาหนด (ตามเอกสารหมายเลข 1)
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน
6 เดือน จานวน 3 รูป โดยเขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จานวน 1 ฉบับ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน)
4.4 สาเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครคัดเลือกพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้องด้วยตนเองทุกหน้า จานวน 1 ชุด
4.5 สาเนาวุฒิการศึกษาและสาเนาผลการศึกษา (
Transcript) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท. กาหนด อย่างละ 1 ชุด
4.6 หนังสือรับรองการนาคุณวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาการดารงตาแหน่งบริหาร
จากสานักงาน ก.ท. (กรณีใช้วุฒิปริญญาโท)
4.7 หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีอนุญาตให้มาสมัครคัดเลือกได้ จานวน 1 ฉบับ
(ตามเอกสารหมายเลข 2)
4.8 แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (เอกสารหมายเลข 3)
4.9 ใบรับรองแพทย์ จานวน 1 ฉบับ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสมัคร
/4.10 แบบแสดง...

-34.10 แบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก ไม่น้อยกว่า
5 หน้ากระดาษเอ-4 จานวน 8 เล่ม (ตามเอกสารหมายเลข 4)
4.11 ผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร จานวน 2 ผลงาน โดยเป็น
ผลงาน
ย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ นับตั้งแต่ดารงตาแหน่งบริหาร จานวน 8 เล่ม (ตามเอกสารหมายเลข 5)
(เอกสารหมายเลข 4.10 และเอกสารหมายเลข 4.11 ให้รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน)
4.12 หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
สาหรับการรับสมัครในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
คัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในวันยื่นใบสมัครคัดเลือกคนละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกและคะแนนคุณสมบัติ พร้อมเลขประจาตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 16 สิงหาคม
2559 ณ สานักงานเทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ใด
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับ
การคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้รับการคัดเลือก และหาก
พบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจทุจริตจะพิจารณาให้มีการดาเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น
7. ประกาศวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดาเนินการคัดเลือกในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สถานที่
ที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กาหนด โดยเวลา และ
สถานที่ คัดเลือก จะประกาศให้ทราบ ภายในวันที่
22 สิงหาคม 2559 ณ สานักงานเทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดาเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาความรู้ความสามารถ
ทักษะ ประสบการณ์ และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ผลงาน
ที่ประสบความสาเร็จ ประวัติการรับราชการ ตลอดจนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ โดยประเมินจาก
การจัดทาผลงานและการนาเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าดารงตาแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก การสัมภาษณ์ เอกสาร
และข้อมูลต่าง ๆ ของผู้สมัครคัดเลือกและพิจารณา ดังนี้
8.1 สมรรถนะหลักทางการ บริหาร การปฏิบัติ งานในหน้าที่ ความประพฤติ และคุณสมบัติ
อื่น ๆ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก
(1) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก คะแนนเต็ม
20 คะแนน
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก ผู้เข้ารับการคัดเลือก
จะต้องจัดทาเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก
/(2) ความรอบรู้งาน...

-4(2) ความรอบรู้งานในหน้าที่ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรอบรู้งานในหน้าที่ของตาแหน่ง
ที่จะแต่งตั้ง รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล
ในสายงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
(3) ผลงานที่ประสบความสาเร็จในอดีต คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทาเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสาเร็จ
มาแล้วเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เช่น การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์
จานวน มาก ๆ หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และสามารถนาไปปฏิบัติจนประสบผลสาเร็จได้ผลดี
ยิ่ง โดยให้จัดทาเป็นเอกสารเสนอคณะกรรมการคัดเลือก
(4) ความรอบรู้ในการบริหาร คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น หลักการ
บริหารสมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ
(5) การบริหารอย่างมืออาชีพ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
การบริหารอย่างมืออาชีพ พิจารณาจากกา รตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์
ความเป็นผู้นา ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับ
การคัดเลือก
(6) การบริหารงานบุคคล คะแนนเต็ม 10 คะแนน
การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะ
ในการสื่อสาร การประสานสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น
(7) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจากความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้
การทางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารราชการ
(8) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณลักษณะอื่น ๆ
คะแนนเต็ม
10 คะแนน
1) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จาเป็นสาหรับนักบริหาร พิจารณา
จากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม
มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงานโดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าทา กล้านา กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส
2) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่หน้าที่การงาน
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
3) มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการ
และหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อ รวมทั้งเต็มใจ
ในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ
4) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการ
แสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
/5) ทัศนคติ...

-55) ทัศนคติ พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความพยายามในการบริหารงาน
ความรับผิดชอบ
6) ความมั่นคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดาเนินการคัดเลือกโดยทดสอบความรู้ ความสามารถ ความชานาญ ทักษะ
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และผลงานในอดีต โดยการประเมินจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ และประเมิน
สมรรถนะของบุคคล พิจารณาดังนี้
8.2 คะแนนประวัติการรับราชการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก
(1) เงินเดือน คะแนนเต็ม 20 คะแนน
(2) วุฒิการศึกษา คะแนนเต็ม 20 คะแนน
(3) ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานและระดับปัจจุบัน คะแนนเต็ม 20 คะแนน
(4) อายุราชการ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
(5) การรักษาวินัยย้อนหลัง 5 ปี คะแนนเต็ม 10 คะแนน
(6) ความดีความชอบย้อนหลัง 5 ปี คะแนนเต็ม 10 คะแนน
โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผูก้ รอกคะแนนคุณสมบัตขิ องตนเอง
ในแบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ ทั้งนี้ คะแนนคุณสมบัติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คะแนนคุณสมบัติ
แนบท้ายประกาศนี้ (ตามเอกสารหมายเลข 6)
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผูค้ ัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
9.1 คะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)
ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
9.2 คะแนนสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ทัง้ นี้ คะแนนเฉลีย่ ทัง้ สองส่วนจะต้อไม่ง ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะผ่านการคัดเลือก
10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
การขึน้ บัญชีผ้ผู า่ นการคัดเลือกจะจัดลาดับจากผูท้ ีไ่ ด้คะแนนสูงสุดไปหาผูท้ ีไ่ ด้คะแนน
ต่าสุด และหากคะแนนรวมของแต่ละบุคคลเท่ากัน ให้จัดลาดับผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ดังนี้
10.1 ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์
10.2 ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
และระดับปัจจุบันก่อน
10.3 ถ้าได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและระดับปัจจุบันพร้อมกัน ให้พิจารณาจาก
เงินเดือนมากกว่า
10.4 ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ
10.5 ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
10.6 ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน ให้พิจารณาจากผู้ได้รับก่อน
10.7 ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ให้พิจารณาผู้มีอายุมากกว่า
/11. การประกาศผล...

-611. การประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 1 กันยายน 2559
ณ สานักงานเทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
12. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
เทศบาลตาบลดอนตรอ จะขึน้ บัญชีผ้ผู า่ นการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันประกาศ
ผลการคัดเลือก ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่งว่างเพิ่มอีก
ในเทศบาลนั้น ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก ก็อาจให้เทศบาลนั้นแต่งตั้งผู้ได้รับ
การคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลาดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ดารงตาแหน่งได้ หากพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว บัญชีสารองให้ยกเลิก และเทศบาลอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีคัดเลือกพนักงานเทศบาลตาแหน่ง
ผู้บริหารของเทศบาลตาบลดอนตรอได้
13. การแต่งตั้งผู้คัดเลือกได้
ผูท้ ีไ่ ด้รับการคัดเลือกตามประกาศผลการคัดเลือก จะได้รับการแต่งตัง้ เมือ่ ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.) ตามลาดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้
จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. 2559
อนันต์ ธรรมานนท์
(นายอนันต์ ธรรมานนท์)
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช
ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตาบลดอนตรอ

