
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล เพือ่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหนง่ในระดับทีสู่งขึน้  
สําหรบัตําแหน่งผูบ้ริหารขององค์การบรหิารส่วนตําบลบางสัก 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตาํบลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตาํแหนง่ในระดับทีสู่งขึ้น 
            สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก 

………………………………….    
 

 ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่ง
ผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก  จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังพนักงานส่วนตําบลให้ดํารง
ตําแหน่งที่สูงขึ้น  สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๐๒, ๑๐๓ (๓), ๑๐๗ และ ๑๕๓ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดตรัง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๕  และแก้ไขเพิ ่มเติม  และคําสั ่งองค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก ที่ ๐๑๔/๒๕๕๔         
ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๔  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังพนักงานส่วนตําบลให้ดํารง
ตําแหน่งที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
พนักงานส่วนตําบล   ดังนี้ 

๑.  ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
หัวหน้าส่วนโยธา  (นักบริหารงานช่าง ระดับ  ๗) สังกัด ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบล     

บางสัก  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง จํานวน ๑ อัตรา 

๒.  รายละเอยีดตําแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
      หน้าที่ความรบัผิดชอบของตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร และความรู้  
ความสามารถที่ต้องการ  (ผนวก ก.) 

๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
             ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับ ๗)  ในวันที่สมัคร ( วันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์ – ๓  มีนาคม    
๒๕๕๔) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ  ๖  ข้อ  ๑  และ  
๓.๒  ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับ  ๖ หรือ

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ระดับ  ๖) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง ระดับ  ๖  หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 
ระดับ  ๖) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการ
ช่าง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  

 
 
       /๓.๓  เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า... 
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๓.๓ เงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้น ๑๕,๔๑๐ บาท (ขั้นตํ่าของระดับ ๗)  
  

 ๔.  ความรูค้วามสามารถที่ต้องการ 
๔.๑   มีความรู้ในการบริหารงานช่างอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 
๔.๒   มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
๔.๓  มีความรูค้วามเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 
๔.๔  มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและ        

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
๔.๕  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๔.๖  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๔.๗  มีความรูค้วามเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๔.๘  มีความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

 ๕.  การรับสมัครเข้ารบัการคัดเลือกและสถานที่รบัสมัคร 
 ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐานตาม ข้อ ๖  
และข้อมูลบุคคล (เอกสารหมายเลข  ๒)  และหนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่ตนสังกัดอยู่     
ซึ่งได้อนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่  สํานักงานปลัด อบต.  องค์การบริหารส่วนตําบล  บางสัก  อําเภอ
กันตัง  จังหวัดตรัง  ต้ังแต่ วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์ – ๓  มีนาคม  ๒๕๕๔  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๙-๒๐๖๗  ในวันและเวลาราชการ   โดยผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติ           
ในตําแหน่งที่สมัคร 

  ๖. เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก 
     ๖.๑  ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการฯกําหนด (เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศ) 
    ๖.๒  สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จํานวน  ๑  ฉบับ 
     ๖.๓  สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตําบล ที่รับรองสําเนาโดยหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 
จํานวน ๑ ชุด 
     ๖.๔  สําเนาคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครคัดเลือก 
จํานวน ๑ ชุด 
   ๖.๕  รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว 
(ถา่ยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จํานวน ๓ รูป  โดยเขียนชื่อ-ช่ือสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง 
  ๖.๖  หลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ (เอกสารหมายเลข ๒ แนบ
ท้ายประกาศ) จํานวน ๑ ชุด 
  ๖.๗  หนังสือรับรองจากสํานักงาน ก.อบต. ว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินเทียบประสบการณ์การ
บริหาร กรณีที่นําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง
บริหาร จํานวน ๑ ชุด 
 
 
        /๖.๘  หนังสือรับรอง... 
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  ๖.๘  หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีตนเองสังกัดอยู่ว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กําหนดในประกาศนี้ และยินยอมให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  ๖.๙  ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่  ๓ (พ.ศ.
๒๕๓๕)   ซึ่งออกให้ไมเ่กิน ๑ เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกายจํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๖.๑๐  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส การเปลี่ยนชื่อ –ช่ือสกุล (ถ้ามี) 

 ทั้งนี้  สําเนาเอกสารทุกประเภทให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด  A๔  เท่านั้นและ        
ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ 

  ๗. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
   ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่งละ ๔๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)  ชําระในวันสมัคร  (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะ
ไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด) 

 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 ๘.๑  ผู้สมัครจะต้องส่งแบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก
พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ  จํานวนไม่เกิน  ๒  ช้ิน  ให้คณะกรรมการคัดเลือก 
จํานวน  ๙  ชุด  ภายในวันที่รับสมัคร 
 ๘.๒  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการโดยประเมินจากข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่ผู้สมัคร  
ย่ืนแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑- ๒ เอกสารวิสัยทัศน์และจะดําเนินการ
สัมภาษณ์  (รายละเอียดตามผนวก ข.) 

 
 ๙.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารบัการคัดเลือก  วันเวลาและสถานที่ประเมินความเหมาะสม
สําหรบัตําแหน่ง 
 ๙.๑  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกภายหลังตรวจสอบ
คุณสมบัติถูกต้องแล้ว  โดยจะปิดประกาศให้ทราบ  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก  ในวันที่  ๔  
มีนาคม  ๒๕๕๔    
 ๙.๒  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะดําเนินการสัมภาษณ์บุคคล  ในวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๔  
ต้ังแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดตรัง    

 ๑๐.  การแต่งกาย 
   ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว  ในวันสัมภาษณ์และให้นํา
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงตัวในวันคัดเลือกด้วย   

 ๑๑.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
   การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสมรรถนะหลัก
ทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ คุณลักษณะอื่นๆ และคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกในแต่
ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  และรวมกันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  
 
 
         /๑๒. การประกาศรายชื่อ... 




