
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนต าบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น  
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 54–153 และข้อ 179 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ลงวันที่ 10 กันยายน 2550 จึงประกาศรับ
สมัครคัดเลือกรับโอน ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
 1.1 สายงานนักบริหารงานช่าง ประกอบด้วย 
  1) หัวหน้าส่วนโยธา ระดับ 6 (นักบริหารงานช่าง 6)   จ านวน   1 อัตรา 
 1.2 สายงานนักบริหารการศึกษา  ประกอบด้วย 
  1) หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ระดับ 6 (นักบริหารการศึกษา 6)  จ านวน   1 อัตรา 
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่

ต้องการ (ตามภาคผนวก ก) 
 2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต.

ก าหนด 
 2.2 ผู้สมัครต าแหนง่ใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ที่ ก.อบต.

ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตัง้ในวนัรับสมัคร และคุณสมบตัิของผู้มีสิทธิเข้ารบัการคัดเลือกในแต่ละ
ต าแหน่ง  

3. การรับสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร 
 3.1 การสมัครคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครคัดเลือกรับโอน จะต้องยื่นใบสมัครคัดเลือก ตามเอกสารหมายเลข 

1 ท้ายประกาศ พร้อมเอกสารหลักฐาน ข้อมูลบุคคล ตลอดจนเอกสารต่างๆ ตามประกาศคัดเลือกฯ ก าหนดด้วยตนเอง 
ตั้งแต่วันที่  15  พฤษภาคม 2557  ถึงวันที่  4 มิถุนายน 2557  ในวันและเวลาราชการได้ที่ส านักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันสุดท้ายของ
การรับสมัครตามประกาศนี้ 

 3.2 ผู้สมัครคัดเลือก มีสิทธิสมัครคัดเลือกได้เพียงต าแหน่งเดียว หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือก
ยื่นใบสมัครคัดเลือกไว้หลายต าแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่ได้สมัครไว้ก่อนแล้วเพียง
ต าแหน่งเดียวเท่านั้น 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐาน

ที่ครบถ้วนถูกต้องซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ 
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4.1 ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว จ านวน 

3 รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน และใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน 
4.2 ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองส าเนาทุกหน้า จ านวน 1 ชุด 
4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนต าบล) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 

(ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
4.4 ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่ตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต.ก าหนด อย่างละ 1 ชุด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ให้ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีควบคู่กับส าเนา
ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาตรีด้วย ส าหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวเป็น
ภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 

4.5 หนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งและให้พ้นจากต าแหนง่) 
อนุญาตให้สมัครคัดเลือกเพื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของอบต. ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ท้ายประกาศ 

4.6 แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ตามเอกสารหมายเลข 3 ท้ายประกาศ 
4.7 ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และแบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานที่

ประสบผลส าเร็จในอดีต) ตามเอกสารหมายเลข 4 ท้ายประกาศ 
ส าหรับการรับสมัครคัดเลือกนครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายได้ มีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามประกาศของก.อบต.จังหวัดขอนแก่น จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่มี
สิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ 

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  คนละ  400 บาท ในวันรับ

สมัคร 
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

6.1 เมื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้สมัครเป็นการถูกต้องแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง จะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบในวนัที่  6  มิถุนายน 2557 โดยจะแจ้งไปยัง
องค์การบริหารส่วนต าบลซึง่ผู้สมัครคัดเลือกสังกัดอยู่ และปิดประกาศ ณ ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น (งาน
เลขานุการ ก.อบต.จังหวัด) และ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น 

7. หลักและวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
7.1 ผู้สมัครจะต้องส่งแบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏบิัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก พร้อมทั้ง

จัดส่งเอกสารแสดงผลงานทีป่ระสบความส าเร็จอย่างน้อย 1 ผลงาน แต่ไม่เกิน 3 ผลงาน ให้คณะกรรมการคัดเลือก 
จ านวน 8 ชุด ภายในวนัที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น 

7.2 คณะกรรมการคัดเลือก จะด าเนินการคัดเลือก โดยประเมินจากข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่ผูส้มัครยื่น
แสดงต่อคณะกรรมการฯ ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 1–2 เอกสารวิสัยทัศน์ และจะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
รายละเอียด (ตามภาคผนวก ข) 

8. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ก าหนดวันสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุ

ขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หรือที่คณะกรรมการคัดเลือกก าหนด 
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9. เกณฑ์การตัดสินและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
การตัดสินวา่ผู้ใดได้รับการคัดเลอืก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องไดค้ะแนนสมรรถนะหลักทางการบริหาร 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ คุณลักษณะอื่นๆ และคณุสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รวมกันไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 โดยประกาศบัญชผีูผ้่านการคัดเลือกแยกบัญชีแต่ละต าแหน่ง 

10. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง จะประกาศรายชื่อผูไ้ด้รบัการคัดเลือกในวันที่ 16 มิถุนายน 

2557 ณ ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
11. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 

  เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการฯ จะรายงานผลการคัดเลือกให้ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น เห็นชอบบรรจุและแตง่ตั้ง โดยให้ผู้ที่อยู่ในล าดบัที่ดีกวา่จะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยูใ่นล าดบัถัดไป 

12. กรณีมีข้อสงสัยในการปฏบิตัิตามประกาศให้ถือค าวินิจฉัยของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แดงเป็นที่สดุ 

 
ประกาศ   ณ  วันที่ ……1.…. พฤษภาคม  พ.ศ.2557 

 

(ลงชื่อ)        สมโภช   มลูกัณฑ์   
         (นายสมโภช   มลูกัณฑ์) 

          นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


