
 
 
 
  
ที่ สน 56001/381                                                                          ส านกังานเทศบาลต าบลกุดแฮด 

                      ถนนกุดบาก-ค าเพ่ิม สน.47180     
      3 กรกฎาคม 2563            

 
เรื่อง     รายงานต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่างและวิธีการสรรหา 
 

เรียน     ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 

อ้างถึง   หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว77 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศการรับโอน (ย้าย)              จ านวน 1   ฉบับ                    
                

ตามหนังสือที่อ้างถึง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  และ ตามที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2563 มีมติเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหาในต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง กรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีต าแหน่งว่างเนื่องจากมีการโอนไปด ารงต าแหน่ง หากมีความประสงค์ที่จะสรรหาต าแหน่งสายงายผู้บริหาร
ว่างดังกล่าว ด้วยการย้าย การโอน การรับโอน จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดระหว่างวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นั้น  
 

เทศบาลต าบลกุดแฮด  จึงขอรายงานต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง  ต าแหน่งผู้อ านวยการ                
กองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ) ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น สั งกัด กองการศึกษา                       
เทศบาลต าบลกุดแฮด  ที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  และขอส่งประกาศการรับโอน(ย้าย) ในต าแหน่งดังกล่าวด้วย  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้    

  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

                                                ขอแสดงความนับถือ 
                                      
 

            (นายเทอดไทย  ไฝชอบ) 
                            นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 
 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
งานการเจ้าหน้าที่ 
โทรศัพท์ 0-4278-4178 
ส าเนาส่งอ าเภอกุดบาก 
                
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 
 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดแฮด 
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง 

----------------------------------------------------- 
  ด้วยเทศบาลต าบลกุดแฮด อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) 
พนักงานเทศบาลสามัญ ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เพ่ือด ารงต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 
2561-2563 ) ฉะนั้น อาศัยอ านาจความใน ข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร                  
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และตาม มติ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  จึงประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพ่ือ
มาด ารงต าแหน่งว่าง จ านวน 1 อัตรา คือ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) ประเภท
อ านวยท้องถิ่น ระดับต้น  

  ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน(ย้าย) ให้ยื่นค าร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมส าเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)
หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมายัง
เทศบาลต าบลกุดแฮด อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ในวันและเวลาราชการ  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  1  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
   
 
          (นายเทอดไทย  ไฝชอบ) 
       นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
ที่ สน 56001/ว 381                                                                        ส านกังานเทศบาลต าบลกุดแฮด 

                      ถนนกุดบาก-ค าเพ่ิม สน.47180     
         3  กรกฎาคม  2563 

 
เรื่อง     ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานบริหารที่ว่าง 
 

เรียน     นายอ าเภอกุดบาก / นายกเทศมนตรีทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาประกาศเทศบาลต าบลกุดแฮด                                 จ านวน   1  ฉบับ  
                                   
  ด้วยเทศบาลต าบลกุดแฮด อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับโอน  (ย้าย) 
พนักงานเทศบาลเพ่ือมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา คือ ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) ระดับต้น 
 

ในการนี้ เทศบาลต าบลกุดแฮด  จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ประชาสัมพันธ์ หากผู้ใดมีความ
ประสงค์จะขอโอน (ย้าย) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา                 
(นักบริหารงานการศึกษา ) ระดับต้น ให้ส่งค าร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมส าเนาทะเบียนประวัติ หนังสือยินยอมของ
ผู้บังคับบัญชาและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด ในวันและเวลา
ราชการ (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563 ) 

  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

                                               ขอแสดงความนับถือ 
                                      
 

           (นายเทอดไทย  ไฝชอบ) 
                           นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 
 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
งานการเจ้าหน้าที่ 
โทรศัพท์ 0-4278-4178 
ส าเนาส่งอ าเภอกุดบาก 
                
 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 



 
 
 

แบบรายงานต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่างเพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก 
เทศบาลต าบลกุดแฮด  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพ่ือด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง ประกาศ ณ วันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ล าดับ ชื่อต าแหน่ง ชื่อสายงาน ประเภท ระดับ จ านวน (อัตรา) วิธีการสรรหา หมายเหตุ 

1 ผู้อ านวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง อ านวยการท้องถิ่น ต้น 1 การรับโอนย้าย  
        
 รวม 1   

 
 
                   

 
 

  
 
                                                             ตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง                                 รับรองข้อมูลถูกต้อง 

 
 

                                                              (นายบญุเพ็ง  ฮังกาสี)                                     (นายเทอดไทย  ไฝชอบ)   
                                                            ปลัดเทศบาลต าบลกุดแฮด                               นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด



 
 
  
ที่ สน 56001/170                                                                          ส านกังานเทศบาลต าบลกุดแฮด 

                      ถนนกุดบาก-ค าเพ่ิม สน.47180     
           12  มีนาคม  2561 

 
เรื่อง     รายงานต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่างและวิธีการสรรหา 
 

เรียน     ท้องถิน่จังหวัดสกลนคร 

อ้างถึง   ประกาศเทศบาลต าบลกุดแฮด  ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แบบรายงานต าแหน่งว่าง                                 จ านวน   1  ฉบับ  
                   2. ประกาศ ยกเลิกการรับโอน (ย้าย)             จ านวน 1   ฉบับ                    
                

ตามประกาศเทศบาลต าบลกุดแฮด  เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อด ารงต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหารว่าง  ลงวันที่ 1 กันยายน  พ.ศ. 2560   มีความประสงค์ จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ต าแหน่ง
สายงานผู้บริหาร เพ่ือด ารงต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงาน
ช่าง)  ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น  จ านวน 1 อัตรา  ตามประกาศดังกล่าวได้ด าเนินการครบ หนึ่งร้อยห้า
สิบวันแล้ว แต่ไม่สามารถด าเนินการให้ได้ผู้มาด ารงต าแหน่งแทนได้ นั้น  

ในการนี้ เทศบาลต าบลกุดแฮด  จึงขอรายงานต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง  ต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ) ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น สังกัดกองช่าง เทศบาลต าบลกุดแฮด  ที่ว่างตาม               
แผนอัตราก าลัง 3 ปี  และขอส่งประกาศ ยกเลิกการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ในต าแหน่งดังกล่าวด้วย  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้    

  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

                                               ขอแสดงความนับถือ 
                                      
 

             ( นายเทอดไทย  ไฝชอบ ) 
                           นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 
 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
งานการเจ้าหน้าที่ 
โทรศัพท์ 0-4278-4178 
ส าเนาส่งอ าเภอกุดบาก 
                
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดแฮด 
เรื่อง  ยกเลิกการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง 

----------------------------------------------------- 
  ตามที่เทศบาลต าบลกุดแฮด อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงาน
เทศบาลเพ่ือด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น จ านวน 1 อัตรา ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่  28 มกราคม พ.ศ. 2561  แต่ เนื่องจากเทศบาลต าบลกุดแฮด               
ไม่สามารถด าเนินการให้ได้ผู้มาด ารงต าแหน่งแทนได้  จึงขอประกาศ ยกเลิกการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล              
เพ่ือด ารงต าแหน่งสายงานบริหารว่าง ดังกล่าว    

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ. 2561 
 
   
 
          (นายเทอดไทย  ไฝชอบ) 
       นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
ที่ สน 56001/ว657                                                                        ส านกังานเทศบาลต าบลกุดแฮด 

                      ถนนกุดบาก-ค าเพ่ิม สน.47180     
           11  มีนาคม  2560 

 
เรื่อง     รายงานต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่างและวิธีการสรรหา 
 

เรียน     ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 

อ้างถึง   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แบบรายงานต าแหน่งว่าง                                 จ านวน   1  ฉบับ  
                   2. ประกาศการรับโอน (ย้าย)              จ านวน 1   ฉบับ                    
                

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
และการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  
หมวด 3 การด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง  ข้อ 12 เทศบาลที่มีต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่างใน
ทุกกรณี ให้รายงานต าแหน่งว่าง ต่อ ก.ท.จ. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง  และ ข้อ 12(1) เทศบาลใด
ประสงค์จะใช้วิธีการย้าย การโอน การคัดเลือกเพ่ือรับโอน การรับโอนในต าแหน่งและระดับเดียวกัน หรือการโอนลด
ระดับต าแหน่งโดยความสมัครใจ ให้ประกาศวิธีการตามความประสงค์นั้น และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน หนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างหากครบระยะเวลาหนึ่งร้อยห้าสิบวันแล้ว ไม่สามารถด า เนินการให้ได้ผู้มาด ารง
ต าแหน่งแทนได้ ให้เทศบาลประกาศยกเลิกการด าเนินการนั้น แล้วรายงาน ก.ท.จ. ทราบโดยพลัน เว้นแต่มีเหตุผล
ความจ าเป็นให้เทศบาลรายงาน ก.ท.จ. เพื่อขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินหกสิบวัน นั้น  
 

เทศบาลต าบลกุดแฮด  จึงขอรายงานต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ) ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น สังกัดกองช่าง เทศบาลต าบลกุดแฮด  ที่ว่างตาม               
แผนอัตราก าลัง 3 ปี  และขอส่งประกาศการรับโอน(ย้าย) ในต าแหน่งดังกล่าวด้วย  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง              
มาพร้อมนี้    

  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

                                               ขอแสดงความนับถือ 
                                      
 

             ( นายเทอดไทย  ไฝชอบ ) 
                           นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 
 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
งานการเจ้าหน้าที่ 
โทรศัพท์ 0-4278-4178 
ส าเนาส่งอ าเภอกุดบาก 
                



 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดแฮด 
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง 

----------------------------------------------------- 
  ด้วยเทศบาลต าบลกุดแฮด อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) 
พนักงานเทศบาลสามัญ ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เพ่ือด ารงต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 
2558-2560 ) ประจ าปีงบประมาณ 2560 ฉะนั้น อาศัยอ านาจความใน ข้อ 12 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ด ารง
ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงาน
เทศบาลสายงานผู้บริหารเพ่ือมาด ารงต าแหน่งว่าง จ านวน 1 อัตรา  คือ  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง                      
(นักบริหารงานช่าง ) ประเภทอ านวยท้องถิ่น ระดับต้น  

  ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน(ย้าย) ให้ยื่นค าร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมส าเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)
หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมายัง
เทศบาลต าบลกุดแฮด อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ในวันและเวลาราชการ  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  1 กันยายน พ.ศ. 2560 
 
   
 
          (นายเทอดไทย  ไฝชอบ) 
       นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
ที่ สน 56001/149                                                                        ส านักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด 

                      ถนนกุดบาก-ค าเพ่ิม สน.47180     
           8  มีนาคม  2560 

 
เรื่อง     รายงานการส ารวจต าแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เรียน     นายอ าเภอกุดบาก 

อ้างถึง   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.7/514  ลงวันที่ 3 มีนาคม  2560  

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบรายงานต าแหน่งว่าง                                  จ านวน   1  ฉบับ  
                

ตามที่อ าเภอกุดบาก ได้รับแจ้งจากจังหวัดสกลนคร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต าแหน่งว่าง
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  และประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) 
ด าเนินการสอบแข่งขันแทน เพ่ือบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่ว่างไปแล้ว นั้น และจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจาก 
ส านักงาน ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. ว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค าสั่งที่ 8/2560 ลงวันที่ 21 
กุมภาพันธ์  2560  เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการกลางการ
สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ดังนั้น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาใน
การด าเนินการสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จึงขอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  นั้น 
 

เทศบาลต าบลกุดแฮด  จึงขอรายงานต าแหน่งประเภทวิชาการที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี            
ของเทศบาลต าบลกุดแฮด  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้    

  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

       
                                 ขอแสดงความนับถือ 

                                      
 

             ( นายเทอดไทย  ไฝชอบ ) 
                           นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
งานการเจ้าหน้าที่ 
โทรศัพท์ 0-4278-4178 
ส าเนาส่งท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 



 
แบบรายงานต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่างเพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก 

เทศบาลต าบลกุดแฮด  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
แบบประกาศ 

 
ล าดับ ชื่อต าแหน่ง ชื่อสายงาน ประเภท ระดับ จ านวน (อัตรา) วิธีการสรรหา หมายเหตุ 

1 ผู้อ านวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง อ านวยการท้องถิ่น ต้น 1 การรับโอนย้าย  
        
 รวม 1   

 
 
                   

 
 

  
 
                                                           ตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง                                 รับรองข้อมูลถูกต้อง 

 
 

                                                              (นายบญุเพ็ง  ฮังกาสี)                                     (นายเทอดไทย  ไฝชอบ)   
                                                            ปลัดเทศบาลต าบลกุดแฮด                               นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 

 
 
 

 



 
          
 
 
 
 

 
แบบรายงานต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง 

เทศบาลต าบลกุดแฮด  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
 
 

ที ่ ชื่อ อปท. อ าเภอ ต าแหน่งทีจ่ะเสนอยุบ วันที่รับค าร้อง หมายเหตุ 
ชื่อต าแหน่ง จ านวนอัตรา 

1 เทศบาลต าบลกุดแฮด กุดบาก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 8 มีนาคม 2560 รับโอน 
2 เทศบาลต าบลกุดแฮด กุดบาก    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 8 มีนาคม 2560 รับโอน 

 
 
 
 

ตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง 
 
 

(นายเทอดไทย  ไฝชอบ) 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 

 


