
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
สําหรับตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงบัง 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตําแหนงผูบริหาร 
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ ๘ (นักบริหารงาน อบต.๘) 

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลดงบัง  อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี จะดําเนินการคัดเลือก 
พนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล  
ตําแหนง   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับ ๘ (นักบริหารงาน อบต.๘) สังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงบัง   
อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี   จํานวน ๑ อัตรา 
  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕๔ (๔) ขอ ๑๐๓ (๓) และขอ ๑๐๗ และขอ ๑๕๓   แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล    ลงวันที่ ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ (และที่ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกพนักงานสวนตําบล เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวน
ตําบลดงบัง ดังน้ี 
  ๑. ตําแหนงทีจ่ะดําเนินการคัดเลือก   
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ ๘ (นักบริหารงาน อบต.๘) จํานวน ๑ อัตรา 
 เลขที่ตําแหนง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ 
  ๒. รายละเอียดตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบ 
      รายละเอียดตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และความรูความสามารถที่
ตองการ (รายละเอียดตามเอกหมายเลข ๑ แนบทายประกาศ) 

๓. คุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก 
     ผูสมัครคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่คณะกรรมการ 

กลางพนักงานสวนตําบลกําหนด (ก.อบต.) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงและมีคุณสมบัติครบถวนตาม
หลักเกณฑการเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงที่จะแตงต้ังในวันรับสมัครตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ดังน้ี 

     ๓.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในฐานะปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ ๘  
          -มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง นักบริหารงาน อบต.ระดับ ๖ ขอ ๑ และ 

(๑) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง รองปลัด อบต.๘ (นักบริหารงาน อบต.๘) หรือที่     
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๒ ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงาน อบต. หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา  ๑  ป หรือ 

(๒) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง ปลัด อบต.๗ (นักบริหารงาน อบต.๗ หรือเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป ๗) หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๔ ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน 
อบต.หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๑ ป กําหนดเวลา ๔ ป ใหลดเหลือ ๓ ป สําหรับผูไดรับปริญญาโท หรือ
เทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางรัฐศาสตร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร การบริหารรัฐกิจ กฎหมายหรือทางอื่นที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได   

       ๓.๒ ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ัน  ๑๙,๘๖๐  บาท  (ข้ันตํ่าของระดับ ๘) 
  /๔ เอกสาร................ 



 
 

๒

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นพรอมใบสมัคร 
       ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก ฯ ใหย่ืนใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครคัดเลือกพรอมดวยนํา
หลักฐานซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปน้ี 
  ๔.๑ ใบสมัคร  ตามเอกสารหมายเลข ๕ ทายประกาศ   จํานวน   ๑ ชุด   
  ๔.๒ หนังสือรับรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด   
        อนุญาตใหสมัครคัดเลือกเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน   
                             ตามเอกสารหมายเลข  ๖  ทายประกาศ    จํานวน   ๑ ฉบับ 
  ๔.๓ สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบลที่รับรองสําเนาถูกตอง 
   โดยหนวยงานเจาหนาที่        จํานวน   ๑  ชุด 

  ๔.๔ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (พนักงานสวนตําบล)     จํานวน   ๑  ฉบับ    

   ๔.๕ สําเนาวุฒิการศึกษาและสําเนาผลการศึกษา (Transcript) ที่ตรงตามคุณสมบัติ 
        เฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.อบต.กําหนด     จํานวน ๑     ชุด 
   ๔.๖ รูปถายเครื่องแบบขาราชการหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา 
        ขนาด ๑ น้ิว  ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือนถึงวันรับสมัคร       จํานวน  ๓      รูป 
  ๔.๗ แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) ตามเอกสารหมายเลข ๗ จํานวน ๑      ชุด 
  ๔.๘ ใบรับรองแพทย ซึ่งออกไวไมเกิน ๑ เดือน ตามเอกสารหมายเลข ๘         จํานวน  ๑    ฉบับ 
  ๔.๙ แบบแสดงวิสัยทัศนและผลงาน  ตามเอกสารหมายเลข ๙ทายประกาศ      จํานวน ๗     ชุด 
  ๔.๑๐ หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส การเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล (ถาม)ี 

      สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งน้ี ใหผูสมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูม ี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครคัดเลือกรายใดมี
คุณสมบัติดังกลาวไมครบ คณะกรรมการคัดเลือกจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการคัดเลือก และไมมี
สิทธิไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือก 

(หมายเหตุ : เอกสารที่ถายสําเนาจากตนฉบับ ใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาทุกฉบับ) 

 

๕. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
      ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก ย่ืนใบสมัครพรอมดวยเอกสารตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือก ฯ กําหนดดวยตนเอง ณ  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงบัง อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  
ตั้งแตวันที่  ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒ กันยายน  ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ และสามารถสอบถาม
รายละเอียดไดที่ หมายเลขโทรศัพท ๐๓๗ ๕๗๘๐๕๐ ๑ โดยผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติของตนเองวาถูกตอง และมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติในตําแหนงที่สมัคร 
 

๖. คาธรรมเนียมการรับสมัคร 
        ผูสมัครตําแหนงสายงานผูบริหารในตําแหนงดังกลาว จะตองชําระคาธรรมเนียมการสมัครเขา
รับการคัดเลือกตําแหนงละ  ๔๐๐   บาท   (ไมคืนคาสมัครทุกกรณี) 

 

๗. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก   
      คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะประกาศรายช่ือผูมคุีณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและมีสิทธิเขารับ
การคัดเลือก  ในวันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๕๗ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดงบัง  อําเภอประจันตคาม  จังหวัด
ปราจีนบุรี หรือตรวจสอบไดทาง www.dongbang.go.th  ในการดําเนินการคัดเลือกและประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหนงจะดําเนินการ ณ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดปราจีนบุรี ช้ัน ๔ ศูนยราชการจังหวัดปราจีนบุรี  

/ทั้งน้ี  หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ….. 
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 ทั้งน้ี  หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ตรวจพบในภายหลังวาผูสมัครคัดเลือกผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่
กําหนด หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะไมใหผูน้ันเขารับการคัดเลือกหรือพิจารณาไมใหผานการ
คัดเลือก หรือถอนรายช่ือผูน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก 
 

  ๘. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง   

      ๘.๑ ผูสมัครจะตองสงแบบแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เขารับการคัดเลือก พรอม
ทั้งสงเอกสารแสดงผลงานที่ประสบผลสําเร็จ (เอกสารหมายเลข ๙ แนบทายประกาศ) จํานวน  ๓  ผลงาน (ผลงาน
ยอนหลังไมเกิน ๒  ป) ใหคณะกรรมการคัดเลือก ฯ จํานวน  ๗  ชุด ในวันสมัคร 
     ๘.๒ คณะกรรมการคัดเลือก ฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรูความสามารถ ทักษะ
ประสบการณและผลงานในอดีต วิสัยทัศนการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะเขารับการคัดเลือก ผลงานที่ประสบความสําเร็จ
ประวัติการรับราชการ ตลอดจนพฤติกรรมหรือคุณสมบัติตาง ๆ (เอกสารหมายเลข  ๓   ทายประกาศ)   
 

   ๙. กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
     คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะประเมินความเหมะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 

 ในวันเสารที่  ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗  ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป  ณ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยใหผูสมัครที่มีสิทธิเขารับการคัดเลือกมารายงานตัวภายในเวลา ๐๘.๐๐ น.– ๐๘.๓๐ น.  
  ทั้งน้ี  ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะตองแตงเครื่องแบบ สีกากีคอพับ แขนยาว  ในวันสัมภาษณและ
ใหนําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐไปแสดงในวันคัดเลือกดวย 

๑๐.  เกณฑการตัดสินและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก 
 ๑๐.๑  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะดําเนินการคัดเลือกตามที่กําหนด  แลวรวมคะแนนสมรรถนะ
หลักทางการบริหาร (สัมภาษณ)  และคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) ซึ่งตองมีคะแนนรวมไมนอยกวา        
รอยละ ๖๐ แลวจัดลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปหาผูที่ไดคะแนนตํ่าสุด โดยผูที่อยูในลําดับที่ดีกวาจะไดรับการแตงต้ัง
กอนผูที่อยูในลําดับถัดไป  และหากคะแนนของแตละบุคคลปรากฏวาคะแนนรวมเทากันจะจัดลําดับผูที่คะแนนเทากัน
ตามเกณฑที่กําหนดในเอกสารหมายเลข  ๓  ทายประกาศ 
 ๑๐.๒  เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๐.๑ เสร็จแลว  คณะกรรมการคัดเลือกฯจะรายงานผลการ
คัดเลือกตอนายกองคการบริหารสวนตําบล  โดยจัดทําบัญชีรายช่ือผูที่ผานการคัดเลือกเรียงลําดับตามผลคะแนนรวม โดย
จะระบุคะแนนที่ไดไวในประกาศดวย เพือ่ประกาศผลการคัดเลือกฯ ทั้งน้ีจะข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกไวไมเกิน ๖๐ วัน
นับแตประกาศผลการคัดเลือกฯ และใหใชไดสําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลดงบัง เทาน้ัน 
  ในกรณีที่ เกิดขอสงสัย หรือขอทักทวงในการดําเนินการ ใหคณะกรรมการคัดเลือก ฯ             
เปนผูพิจารณาตัดสิน และคําตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือก ฯ ใหถือเปนที่สุด และผูผานการคัดเลือกจะถูกยกเลิกจาก
การข้ึนบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 
        (๑) ผูน้ันไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือกไดไปแลว 
        (๒) ผูน้ันขอสละสิทธ์ิการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือกไว 
        (๓) ผูน้ันออกจากราชการไปไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม กอนที่จะไดรับการแตงต้ัง 
        (๔) เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี มีมติในเรื่องดังกลาวเปนอยางอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑๑.  การประกาศรายช่ือ........... 
 



 
 

๔

๑๑.  การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๗                          
ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดงบัง  อําเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี   
 
 

  ๑๒.  การแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก 
ผูผานการคัดเลือกในตําแหนงใด  จะไดรับการบรรจุและแตงต้ัง ก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกจาก ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙  เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

                 
( นายวิจิตร   สงวนวงษ ) 

ผูทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุร ี
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

 


