
 
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม   

……………………………………………………….    
 

 ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม อ าเภอ ปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 102, 103  (๓), 107 และ 153 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม ที่  413/2558 ลงวันที่ ๕ ตุลาคม 2558  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมสอม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล   ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับ 7) สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จ านวน 1 อัตรา 

2.  รายละเอียดต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ  
     หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรู้ความสามารถที่ต้องการ (ผนวก ก.) 

3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  
            ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง       
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 7) ในวันที่สมัคร (วันที่ 26 ตุลาคม – 
13 พฤศจิกายน  ๒๕๕8) รายละเอียดดังนี้ 

3.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงาน อบต. ๖ ข้อ 1 และ  
3.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง ปลัด อบต.6  หรือรองปลัด อบต.6 (นักบริหารงาน  อบต. 6 

หรือเจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป 6) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานบริหารงาน อบต. หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

3.3 เงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น 16,190 บาท (ขั้นต่ าของระดับ 7)  

 4.  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
4.1   มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ของประเทศไทย 
4.2   มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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4.3   มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
4.4   มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
4.5   มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
4.6   มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะ 

วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
4.7   มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
4.8   มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี
4.9   มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
4.10 มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
4.11 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
4.12 มีความเชี่ยวชาญหรือช านาญงานในหน้าที่ 

 5.  การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ 6 และข้อมูล
บุคคล (เอกสารหมายเลข  2) และหนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ตนสังกัดอยู่ ซึ่งได้อนุญาตให้มา
สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม อ าเภอ ปะเหลียน  จังหวัดตรัง  ตั้งแต่
(วันที่ 26 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน   ๒๕๕8) เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 
0-75๕7-6444 ต่อ 101  ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ
ของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในต าแหน่งที่สมัคร 
 

      6.    เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก 
6.1 ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการฯก าหนด (เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศ) จ านวน 1 ชุด 
6.2 ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบลที่รับรองส าเนาโดยหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 ชุด 
6.3 ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครคัดเลือก    จ านวน 1 ชุด 
6.4 รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป  

(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยเขียนชื่อ-ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง 
6.5 หลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ (เอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศ) 

จ านวน 1 ชุด 
6.6 หนังสือรับรองจากส านักงาน ก.อบต. ว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินเทียบประสบการณ์การบริหารกรณี

ที่น าคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
บริหาร จ านวน 1 ชุด 

6.7 หนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ตนเองสังกัดอยู่ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด
ในประกาศนี้และยินยอมให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

6.8  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
6.9 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส การเปลี่ยนชื่อ –ชื่อสกุล (ถ้าม)ี 

 

  7. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
    ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร ต าแหน่งละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ช าระในวันสมัคร 
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 8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
 8.1  ผู้สมัครจะต้องส่งแบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือกพร้อมทั้ง
จัดส่งเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ จ านวน 2 ชิ้น ให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ จ านวน 9 ชุด ภายในวันที่รับ
สมัคร 
 8.2  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากข้อมูลในเอกสารต่าง ๆ  ที่ผู้สมัคร
ยื่นแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1- 2 เอกสารวิสัยทัศน์และจะด าเนินการสัมภาษณ์  
(รายละเอียดตามผนวก ข.) 
 

    9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันเวลาและสถานที่ประเมินความเหมาะสมส าหรับ
ต าแหน่ง 
     9.1  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายหลังตรวจสอบ
คุณสมบัติถูกต้องแล้ว โดยจะปิดประกาศให้ทราบ ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม  ในวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2558    
     9.2  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการสัมภาษณ์บุคคล  ในวันเสาร์ที่  12 ธันวาคม  2558  
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง  ชั้น 3 
  

   10. การแต่งกาย 
      ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว  ในวันสัมภาษณ์และให้น า
บัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบลไปแสดงตัวในวันคัดเลือกด้วย 
      

   11. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  
      การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสมรรถนะหลักทางการ
บริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ คุณลักษณะอื่น  ๆ และคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก รวมกันไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60  
 

    12. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
     คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก   ในวันที่  14 ธันวาคม  2558     
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
     คณะกรรมการคัดเลือกจะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและคะแนนการสัมภาษณ์แล้วจัดล าดับ
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุด  หากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดล าดับผู้
ได้คะแนนเท่ากัน ดังนี้ 

(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
    (ข)   ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันจะพิจารณาจากผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งระดับ

ปัจจุบันก่อน 
    (ค)   ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งระดับพร้อมกันจะพิจารณาจากเงินเดือนว่าผู้ใด

มากกว่า 
    (ง)   ถ้าเงินเดือนเท่ากันจะพิจารณาจากอายุราชการ 
   (จ)   ถ้าอายุราชการเท่ากันจะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
    (ฉ)   ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันจะพิจารณาว่าผู้ใดได้รับก่อน 
    (ช)   ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า 
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    13.  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 
     13.1  เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการฯ จะรายงานผลการคัดเลือกให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อพิจารณาเสนอ ก.อบต. จังหวัดตรัง ให้ความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยผู้ที่อยู่ในล าดับที่
ดีกว่าจะได้ได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไป 
     13.2  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งที่ว่างและภายหลังมีต าแหน่งว่างเพิ่มอีก 
อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ล าดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ด ารงต าแหน่งได้ภายใน 60 วัน 
หรืออาจด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้   

ประกาศ  ณ   วันที่   13  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2558 
 

                        

(นายทรงกรด  เดชภักด)ี 
ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารฯ 
 


