
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนาวง อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน
สําหรับตําแหนงผูบริหารในตําแหนง นักบริหารงาน อบต.7 (รองปลัด อบต.7)

*************************************************

ดวยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงฯ
จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหนงบริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบลนาวง อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ในตําแหนง นักบริหารงาน อบต.๗
(รองปลัด อบต.7)

อาศัยอํานาจตามความ ขอ ๑๐๒ ขอ ๑๐๓ ขอ ๑๐๗ และขอ ๑๕๓ แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวน
ตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ฯ ดังตอไปนี้

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก
ตําแหนง นักบริหารงาน อบต. 7 (รองปลัด อบต.7) สังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหาร

สวนตําบลนาวง อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง  จํานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิคัดเลือก

ผูสมัครคัดเลือกสําหรับตําแหนงผูบริหาร จะตองเปนผู มี คุณสมบัติครบถวนตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการเลื่อนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรบัตําแหนงท่ีจะแตงตั้งในวันรับสมัคร ดังนี้

(1) ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐศาสตร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร
การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และ

(๒) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงปลัด อบต. 6 หรือรองปลัด อบต.6 (นักบริหารงาน
อบต.6 หรือเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6) หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

(๓) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 7 (นักบริหารงานท่ัวไป
7) หรือตําแหนงผูอํานวยการกองระดับ 7 หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

(๔) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ ๗ (๑๖,๑๙๐ บาท)
รายละเอียดตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงทายประกาศนี้ (ผนวก ก.)

/๓.ความรู ความสามารถ....



- ๒ -
๓. ความรู ความสามารถท่ีตองการ

๓.๑ สมรรถนะหลักทางการบริหาร
๓.๒ สมรรถนะท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี
๓.๓ ความประพฤติ
๓.๔ ประวัติการรับราชการ
๓.๕ คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดตามเกณฑในการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือกตามทายประกาศนี้ (ผนวก ข.)

๔. การกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
ใหผูมีสิทธิ์เขารับการรับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารตาง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ

คัดเลือกฯ กําหนดดวยตนเองไดท่ี ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาวง อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง
ตั้งแตวันท่ี 29 ตุลาคม 2558 ถึง 19 พฤศจิกายน ๒๕๕8 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีโทรศัพทหมายเลข 0-7526-4140

๕. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนําไปย่ืนในการสมัครคัดเลือก
ผูประสงคจะคัดเลือกฯ ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัครคัดเลือกพรอมดวย

หลักฐาน ซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้
๕.๑ ใบสมัคร (ผนวก ค.)
๕.๒ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ (พนักงานสวนตําบล), สําเนาบัตรประวัติ

พนักงานสวนตําบล สําเนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง, ใบรับรองแพทย และประวัติ
รับราชการ (ผนวก ง.)

๕.๓ ขอเสนอเก่ียวกับวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีเขารับการคัดเลือก ความยาว
ไมนอยกวา ๕ หนา กระดาษ A๔ (ผนวก จ.)

๕.๔ แบบแสดงผลงานท่ีประสบผลสําเร็จในอดีต จํานวนไมนอยกวา ๒ ผลงาน และตองเปน
ผลงานยอนหลังไมเกินกวา ๒ ป โดยผลงานแตละชิ้น ความยาวไมต่ํากวา ๕ หนากระดาษ A๔ (ผนวก ฉ.)

๕.๕ หนังสือรับรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด (ผนวก ช.)
๕.๖ คาธรรมเนียมการสมัครสอบ ๔๐๐.- บาท (สี่รอยบาทถวน)

สําหรับเอกสารตามขอ ๕.๓-๕.๔ ใหจัดทํารวมกันเปนรูปเลม และจัดสงพรอมกับใบ
สมัครในวันสมัคร จํานวน ๘ ชุด

ท้ังนี้ หากผูสมัครรายใด ยื่นเอกสารการสมัครตามท่ีคระกรรมการคัดเลือกฯ กําหนดไมครบ
ในวันสมัคร คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือวาผูนั้นเปนผูไมมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกในครั้งนี้

๖. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากเอกสารและขอมูลตาง ๆ

ของผูสมัคร และประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ (ความเหมาะสมกับตําแหนง) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแสดงออกถึง
ความรูความสามารถ และความเหมาะสมของผูสมัครตามท่ีเห็นสมควร

๗. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
คระกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ณ ท่ีทําการองคการ

บริหารสวนตําบลนาวง อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน ๒๕๕8 หรือสอบถามไดท่ี
โทรศัพทหมายเลข 0-7526-4140

/๒. การกําหนดวัน....
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๘. การกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการคัดเลือก (ประเมินความเหมาะสมกับ

ตําแหนง)
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง

(โดยวิธีสัมภาษณ) ในวันเสารท่ี ๑2 ธันวาคม ๒๕๕8 ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมศาลา
กลางจังหวัดตรัง

๙. การประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือกตอองคการบริหารสวนตําบลนาวง

โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูท่ีผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผลคะแนนรวม และจะประกาศผลการ
คัดเลือกฯ ในวันท่ี ๑4 ธันวาคม ๒๕๕8 และองคการบริหารสวนตําบลนาวง รายงานผลไปยังคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดตรัง (ก.อบต.จังหวัดตรัง) ภายใน ๕ วันทําการ

๑๐. การบรรจุแตงตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลนาวง จะออกคําสั่งแตงตั้งผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนง

ในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนาวง ตามลําดับท่ีในประกาศผลการ
คัดเลือกฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตรัง (ก.อบต.จังหวัดตรัง)

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8

(นายวงศ โอทอง)
ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนฯ


