ประกาศเทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแตงตั้งให!ดํารงตําแหนงครูผู!ดูแลเด็ก
กรณีมีเหตุพิเศษไมต!องสอบแขงขัน
*******************************
ดวยเทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง จะดํา เนินการรับสมัครคั ดเลือกกรณี มีเหตุ พิเศษไม%ตอง
สอบแข%งขัน เพื่อบรรจุและแต%งตั้งเป)นพนักงานเทศบาล ตําแหน%งครูผูดูแลเด็ก ศูนย-พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตําบลเขื่อนบางลาง ประจําป/ พ.ศ. 2558
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคทาย แห%งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส%วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ-การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม%ตองสอบแข%งขัน สําหรับหัวหนาศูนย-พัฒนาเด็กเล็ก
และครูผูดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต%งตั้งเป)นพนักงานครูเทศบาล ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2553 และ
หนังสือกรมส%งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 1418 ลงวัน ที่ 25 สิงหาคม 2557และมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ในการประชุมครั้งที่ 9 /2557 เมื่อวันที่ 17 กันยายน
2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุแต%งตั้งเป)นพนักงานเทศบาล ตําแหน%ง ครูผูดูแลเด็ก กรณีมีเหตุ
ไม%ตองสอบแข%งขัน จํานวน 2 อัตรา ดังต%อไปนี้
1.ตําแหนงที่รับสมัครเข!ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมต!องสอบแขงขัน
ตําแหน%งครูผูดูแลเด็ก เลขที่ตําแหน%ง 95-2-0092 ถึง 95-2-0093 สังกัดศูนย-พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง กองการศึกษา เทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง จํานวน 2 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู!มีสิทธิเข!ารับการคัดเลือก และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
2.1 คุณสมบัติผู!มีสิทธิเข!ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมต!องสอบแขงขัน
2.1.2 ดํารงตําแหน%งครูผูดูแลเด็ก และ/หรือหัวหนาศูนย-พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจัดจางโดย
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและจากเงินรายไดของทองถิ่นติดต%อกันมาแลวไม%นอยกว%า ๓ ป/ นับถึงวันสุดทาย
ของการรับสมัคร ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในศูนย-พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนและมีสัญญาจางในสังกัดเทศบาลตําบล
เขื่อนบางลาง ที่ทําการเปGดรับสมัคร และ
2.1.2 เป)นผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไม%มีลักษณะตองหาม ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนั กงานเทศบาล เรื่ อง มาตรฐานทั่ วไปเกี่ ยวกั บ คุณสมบัติ และลักษณะตองหามเบื้ องตนสํ าหรั บ พนั กงาน
เทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ดังต%อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม%ต่ํากว%า สิบแปด ป/บริบูรณ3) เป)นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย-ทรงเป)น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
4) ไม%เป)นผูดํารงตําแหน%งขาราชการการเมือง
5) ไม%เป)นผูมีกายทุพพลภาพจนไม%สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ
จิตฟNOนเฟPอนไม%สมประกอบ หรือเป)นโรคตามที่ ก.ท.ประกาศกําหนด ดังนี้
/(ก) โรคเรื้อน....
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(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต%อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป)นที่รังเกียจแก%สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป)นที่รังเกียจแก%สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
6) ไม%เป)นผูอยู%ในระหว%างถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก%อน
ตามมาตรฐานทั่ ว ไป หรื อหลั กเกณฑ- และวิ ธี การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ คคลของพนั กงานเทศบาลตาม
กฎหมายว%าดวยระเบียบบริหารงานบุคคลส%วนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
7) ไม%เป)นผูบกพร%องในศีลธรรมอันดี จนเป)นที่รังเกียจของสังคม
8) ไม%เป)นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
9) ไม%เป)นบุคคลลมละลาย
10) ไม%เป)นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแต%เป)นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
11) ไม%เป)นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล%ออกจาก รัฐวิสาหกิจ หรือหน%วยงาน
อื่นของรัฐ
12) ไม% เ ป) น ผู เคยถู กลงโทษใหออก หรื อปลดออก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ-และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว%า
ดวยระเบียบบริหารงานบุคคลส%วนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
13) ไม%เป)นผูเคยถูกลงโทษไล%ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลั กเกณฑ- และวิ ธี การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ คคลของพนั กงานเทศบาลตามกฎหมายว% า ดวยระเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส%วนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
14) ไม%เป)นผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ และ
2.1.3 ผ%านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ-และแบบประเมินที่ ก.ท. กําหนด โดย
คณะกรรมการที่เทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง แต%งตั้ง ไม%นอยกว%ารอยละ ๗๕ (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน)
2.1.4 สําหรับพระภิกษุสงฆ- สามเณร ไม%มีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผู!ดูแลเด็ก
2.2.1 มีคุณวุฒิไม%ต่ํากว%าปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร-หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดเป)นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน%งนี้ และ
2.2.2 ไดปฏิ บั ติ งานหรื อเคยปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บการทํ างานดู แลพั ฒนาเด็ กปฐมวั ยของทองถิ่ น
ติดต%อกันมาแลวไม%นอยกว%า ๓ ป/ โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหน%วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและ
ระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงาน และ
2.2.3 มีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสื ออนุญาต
ปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่คุรุสภาออกให
3. เงินเดือนที่ได!รับ
3.1 คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน%ง หลักสูตร 4 ป/ กําหนดอัตรา
เงินเดือน 15,050 บาท
3.2 คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน%ง หลักสูตร5 ป/ กําหนดอัตรา
เงินเดือน 15,800 บาท
/4. วัน เวลา...

-34. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร และคาธรรมเนียมการสมัคร
4.1 กําหนดการรับสมัครคัดเลือก กําหนดวันรับสมัคร ตั้งแต%วันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2557
ณ กองศึกษา เทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในวันและเวลาราชการ หรือ
สอบถามทางโทรศัพท-หมายเลข 073-281012
4.2 วิธีการยื่นใบสมัคร
4.2.1 สมัครด!วยตนเอง ผูสมัครตองกรอกใบสมัครและและบัตรประจําตัวคัดเลือกดวย
ลายมือของตนเอง เท%านั้น โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวน พรอมรูปถ%ายหนาตรงไม%สวม
หมวก และไม%สวมแว%นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ%ายครั้งเดียวกันไม%เกิน 1 เดือน (นับถึงวันสมัคร)
จํานวน 3 รูป โดยใหผูสมัครติดรูปถ%ายในใบสมัครจํานวน 1 รูป ติดรูปถ%ายในบัตรประจําตัวคัดเลือก
จํานวน 2 รูป และใหยื่นเอกสารพรอมสําเนาเอกสารหลักฐานที่ไดรับรองความถูกตองอย%างละ 1 ชุด ในวัน
สมัคร ดังนี้
(1) สํ า เนาภาพถ% า ยปริ ญ ญาบั ต ร หรื อหนั ง สื อ รั บ รองคุ ณวุ ฒิ ที่ ส ถานศึ ก ษาออกให และ
ระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุวิชาเอกหรือสาขาวิชา และรายละเอียดจํานวนหน%วยกิตวิชาที่ศึกษา ที่แสดง
ใหเห็นว%าเป)นผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน%งที่สมัคร จํานวน 1 ฉบับ พรอมฉบับจริง
กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล%าวเป)นภาษาต%างประเทศ ใหแนบฉบับที่แปลเป)นภาษาไทยดวย
ทั้งนี้ ผูที่จะถือว%าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะตองดําเนินการตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป)นเกณฑ- โดยจะตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันที่ปGดรับสมัคร (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557)
(2) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย-ปริญญาที่แสดงว%าไม%เป)นโรคตองหามเบื้องตนตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ซึ่งออกใหไม%เกิน 1 เดือน นับแต%วันที่ตรวจร%างกาย ฉบับจริงจํานวน 1 ฉบับ
(5) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หนังสือ
รับรองสิทธิ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภาออกให จํานวน 1 ชุด
(6) สําเนาภาพถ%ายหลักฐานอื่นๆเช%น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล(ถามี)จํานวน1 ฉบับ
(7) สําเนาคําสั่งจางพนักงานจาง จํานวน 1 ชุด
(8) สําเนาสัญญาจาง จํานวน 1 ชุด
(9) หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน (ตามเอกสารหมายเลข 1)
(10) แบบสรุปผลการปฏิบัติงาน จํานวน 4 ชุด (ตามเอกสารหมายเลข 2)
(11) แบบสรุปประกอบการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน%งจํานวน 7 ชุด (ตามเอกสารหมายเลข 3)
(12) แผนการจัดประสบการณ-การเรียนรู จํานวน 7 เล%ม (ตามเอกสารหมายเลข 4)
(13) สําเนาเอกสารทุกชนิดใหถ%ายเอกสารโดยใชกระดาษขนาด เอ 4 เท%านั้น
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหเขียนคําว%า “สําเนาถูกตอง” โดยลงชื่อและวันที่กํากับไว
ทุกหนาของสําเนาเอกสารดวย

/4.2.2 เงื่อนไขการรับสมัคร...

-44.2.2 เงื่อนไขการรับสมัคร
สําหรั บการสมัครคัดเลือกครั้งนี้ ใหผูสมั ครคัดเลือกตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว%าเป)นผู มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน% งตรงตามประกาศรั บสมัคร
คัดเลือกจริงและจะตองกรอกรายละเอียดต%าง ๆ ในใบสมัครคัดเลือกพรอมทั้งยื่นหลักฐานและเอกสารในการสมัคร
ใหถูกตองครบถวน และหากภายหลั งปรากฏว%าผูสมั ครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติ ดังกล%าวไม% ครบถวน หรือไม%
ถูกตอง เทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง จะถือว%าเป)นผูขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกและไม%มีสิทธิไดรับการ
บรรจุและแต%งตั้งใหดํารงตําแหน%งที่ผ%านการคัดเลือก
4.3. คาธรรมเนียมการสมัคร
ผูสมัครตองเสียค%าธรรมเนียมสมัครเขารับการคัดเลือกในอัตรา 200 บาท (ค%าธรรมเนียมจะ
ไม%คืนใหเมื่อไดประกาศรายชื่อว%าเป)นผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกแลว)
5. การประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับการคัดเลือก
5.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่นายกเทศมนตรีแต%งตั้ง จะดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านจากแบบสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู สมั ค รและสั ม ภาษณ- ป ระกอบการประเมิ น ในวั น ที่ 1 8
พฤศจิกายน 2557 ณ สถานที่ที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนด
5.2 ผูที่ผ%านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ 5.1ไม%นอยกว%ารอยละ 75 (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
จะไดรับการประกาศรายชื่อมีสิทธิเขารับการคัดเลือก หมายเลขประจําตัวผูสมัคร และคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง
6. การประกาศวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานที่ที่
คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด โดยจะประกาศวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ให
ทราบก%อนวันคัดเลือกไม%นอยกว%า 5 วันทําการ
7. เกณฑ?การตัดสิน
ผูผ%านการคัดเลือก จะตองเป)นผูที่ไดคะแนนในการประเมิน ดังนี้
7.1 ไดคะแนนทดสอบความรูความสามารถในตําแหน%ง ไม%นอยกว%ารอยละ 70
7.2 ไดคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน%ง ไม%นอยกว%ารอยละ 80
8. การประกาศผลการคัดเลือก
เทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยเรียงลําดับ
ที่จากผูไดรับคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเท%ากัน ใหผูที่ไดคะแนนการทดสอบความรู
ความสามารถในตําแหน%งมากกว%า เป)นผูที่ไดอยู%ในลําดับที่สูงกว%า หากไดคะแนนการทดสอบความรูความสามารถใน
ตําแหน%งเท%ากัน ใหผูที่ไดคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน%งมากกว%า เป)นผูที่ไดอยู%ในลําดับที่สูง
กว%า หากไดคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน%งเท%ากัน ใหผูที่ไดคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มากกว%า เป)นผูที่ไดอยู%ในลําดับที่สูงกว%า หากไดคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงานเท%ากัน ใหผูที่ไดรับเลข
ประจําตัวสมัครเขารับการคัดเลือกก%อน เป)นผูที่ไดอยู%ในลําดับที่สูงกว%า
/๙. การขึ้นบัญชี…

-59. การขึ้นบัญชีผู!ผานการคัดเลือก
9.1 เทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง จะขึ้นบัญชีผูผ%านการคัดเลือกไวมีกําหนด 2 ป/ นับแต%วันประกาศ
รายชื่อผูผ%านการคัดเลือก แต%ถามีการคัดเลือกอย%างเดียวกันนั้นอีก และไดขึ้นบัญชีผูคัดเลือกไดใหม%แลว บัญชีผู
คัดเลือกไดครั้งก%อนเป)นอันยกเลิก เวนแต%ไดมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต%งตั้งภายในกําหนด 2 ป/ ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว และต%อมาบัญชีไดครบระยะเวลาที่ระบุ หรือก%อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผูคัดเลือกไดใหม%
ใหถือว%าผูนั้นยังมีสิทธิไดรับการบรรจุแต%งตั้ง แต%ทั้งนี้ผูนั้นจะตองไปรายงานตัวต%อเทศบาลที่จะบรรจุแต%งตั้งไม%เกิน
30 วัน นั บแต% วั นถั ดจากวั นที่ บัญชี ผู คั ดเลื อกไดนั้ นมีอายุ ครบตามที่ ประกาศ หรื อวันที่ ประกาศขึ้นบั ญชี ผู
คัดเลือกไดใหม% แลวแต%กรณี
9.2 ผูผ%านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1) ผูนั้นไดรับการบรรจุแต%งตั้งใหดํารงตําแหน%งที่ผ%านการคัดเลือกไปแลว
2) ผูนั้นขอสละสิทธิในการบรรจุแต%งตั้งใหดํารงตําแหน%งที่ผ%านการคัดเลือก
3) มีการประกาศขึ้นบัญชีใหม%ในตําแหน%งที่คัดเลือกได
4) ปรากฏในภายหลังว%าเป)นผูมีคุณสมบัติไม%ครบถวนตามประกาศรับสมัครคัดเลือก
9.3 กรณีสงสัยใหถือคําวินิจฉัยของเทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง เป)นที่สุด
10. การบรรจุแตงตั้ง
เทศบาลตํ า บลเขื่ อ นบางลาง จะบรรจุ แ ละแต% ง ตั้ ง ผู ผ% า นการคั ด เลื อ กกรณี มี เ หตุ พิ เ ศษที่ ไ ม% ต อง
สอบแข%งขันเป)นพนักงานครูเทศบาล ในตําแหน%งครูผูดูแลเด็ก โดยตองไดรับการเห็นชอบจาก ก.ท.จ.ยะลา
ก% อ น ซึ่ ง ผู ที่ ไ ดรั บ การบรรจุ แ ละแต% ง ตั้ ง จะตองดํ า รงตํ า แหน% ง ครู ผู ดู แ ลเด็ ก จะตองผ% า นการประเมิ น ตาม
หลักเกณฑ- กท. ว%าดวยเตรียมความพรอมและพัฒนาอย%างเขมในตําแหน%งครูผูช%วย ณ ศูนย-พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง เป)นเวลาไม%นอยกว%า 2 ป/ จึงจะสามารถบรรจุแต%งตั้งเป)นครู รับเงินเดือน
อันดับ คศ.1 และสามารถโอน (ยาย) ไปดํารงตําแหน%งอื่นและองค-กรปกครองส%วนทองถิ่นอื่นได
การดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กดั ง กล% า ว จะดํ า เนิ น การในรู ป ของคณะกรรมการ โดยยึ ด หลั ก ความรู
ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป)นธรรม อย%าหลงเชื่อ หรือยอมเสียทรัพย-สินใหแก%บุคคลหรือกลุ%ม
บุคคลหรือผูอางว%าสามารถช%วยเหลือใหคัดเลือกไดและหากผูใดไดทราบข%าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอาง
หรือทุจริตเพื่อใหคัดเลือกได โปรดแจงนายกเทศมนตรีตําบลเขื่อนบางลางทราบ เพื่อจักไดดําเนินการตาม
กฎหมายต%อไป
ในกรณีที่ตรวจพบว%ามีการทุจริตหรือส%อไปในทางทุจริต อันอาจทําใหเกิดความไม%เป)นธรรมในระหว%าง
ดําเนินการคัดเลือก ใหคณะกรรมการคัดเลือก รายงานใหนายกเทศมนตรีตําบลเขื่อนบางลาง เพื่อพิจารณาว%า
สมควรยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนั้นทั้งหมด หรือยกเลิกเฉพาะวิธีที่มีการทุจริต หรือส%อไปในทางทุจริตนั้น หาก
นายกเทศมนตรีตําบลเขื่อนบางลาง ไดยกเลิกการคัดเลือกเฉพาะวิธีใดแลว ใหดําเนินการคัดเลือกเฉพาะวิธีนั้น
ใหม% โดยผูที่ทุจริตหรือผูที่มีส%วนเกี่ยวของกับการทุจริตในการคัดเลือกครั้งนั้น ไม%มีสิทธิเขาคัดเลือกอีก

/กรณีตรวจพบ…

-๖กรณี ต รวจพบการทุ จ ริ ต หรื อส% อ ไปในทางทุ จ ริ ต ภายหลั ง ที่ มีก ารคั ด เลื อกเสร็ จ สิ้ น แลว แต% ก% อ น
ประกาศผลการคัดเลือก ใหคณะกรรมการคัดเลือก ตรวจสอบขอเท็จจริงเมื่อปรากฏหลักฐานชัดแจงว%าบุคคล
หนึ่งบุคคลใดทุจริตในการคัดเลือก หรือมีส%วนร%วมในการทุจริต ผูดําเนินการคัดเลือกอาจใชดุลยพินิจตัดสิทธิ
ผูสมัครคัดเลือกนั้นได
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

(นายมะยูโซbะ อาลีมามะ)
นายกเทศมนตรีตําบลเขื่อนบางลาง

