
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพือ่แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน 
  สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง  

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับทีสู่งข้ึน 
              ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ๘) 

    
  

ดวยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนสําหรับตําแหนง 
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ๘) สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕๔(๔), ๑๐๒, ๑๐๓(๓), ๑๐๗ และขอ ๑๕๓ แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ประกอบกับ
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหูลอง ที่ ๒๖๕/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลหูลอง  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบล ดังน้ี 
  ๑. ชื่อตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก 
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ๘) 
  ๒. รายละเอียดตําแหนง หนาท่ีและความรับผิดชอบ    

    หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (ผนวก ก) 
  ๓. คุณสมบัติของผูสมัคร 
      ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะที่กําหนด 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงในวันสมัคร ดังน้ี      

    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (นักบริหารงานอบต. ๘)   
    ๓.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง นักบริหารงาน อบต.ระดับ ๖ ขอ ๑ คือ ไดรับ 

ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางรัฐศาสตร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย 
หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได และ    
      ๓.๒ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองปลัดอบต. ๘ (นักบริหารงาน อบต.๘) หรือที ่
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๒ ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๑ ป หรือ  

    ๓.๓ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงปลัด อบต. ๗ (นักบริหารงาน อบต. ๗ หรือ 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๗) หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๔ ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานบริหารงาน อบต. หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๑ ป กําหนดเวลา ๔ ป ใหลดเปน ๓ ป สําหรับผูที ่
          -๒-/ไดรับปริญญาโท....... 



 ๒
 
ไดรับปริญญาโท หรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวาน้ีทางรัฐศาสตร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร การบริหารรัฐกิจ 
กฎหมายหรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได   
     ๓.๔ ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ัน ๑๙,๘๖๐ บาท (ข้ันตํ่าของระดับ ๘) 
 

๔. การกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 
      ใหผูมีสทิธิสมัครเขารับการคัดเลือก ย่ืนใบสมัครดวยตนเอง พรอมเอกสารและหลักฐานไดที่ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังแตวันที ่๔ – ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพทหมายเลข ๐-๗๕๔๑–๖๑๐๙ หรือ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.hulong.go.th  
 

  ๕. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองยื่นพรอมใบสมัคร 
      ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกฯ ใหย่ืนใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร
คัดเลือกพรอมดวยหลักฐาน ซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือกํากับไวในสําเนาเอกสารทุกฉบับ
ดังตอไปน้ี 
     ๕.๑ ใบสมัครตามแบบทีค่ณะกรรมการกําหนด (เอกสารหมายเลข ๑)  จํานวน ๑ ฉบับ 
     ๕.๒ สําเนาทะเบียนประวัติของผูสมัครพรอมรับรองสําเนา    จํานวน ๑ ชุด 
     ๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พรอมรับรองสําเนา   จํานวน ๑ ชุด  

   ๕.๔ สําเนาวุฒิการศึกษา      จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๕.๕ รูปถายเครื่องแบบขาราชการ หนาตรง ไมสวมหมวกและ 

            ไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ น้ิว (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน)     จํานวน ๓ รูป   
     ๕.๖ ใบรับรองแพทย   ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน    จํานวน ๑ ฉบับ 
       ๕.๗ หนังสือรับรองจากสํานักงาน ก.อบต.วาเปนผูผานการประเมินเทียบประสบการณบริหาร  
           กรณีที่นําคุณวุฒิปริญญาโท เปนประสบการณการบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดํารง  
                              ตําแหนงบริหารลงเหลือ ๓ ป (ถาม)ี  
     ๕.๘ ขอมูลบุคคลประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ (เอกสารหมายเลข ๒)  จํานวน ๑ ชุด 
     ๕.๙ หนังสืออนุญาตใหมาสมัครเขารับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๓) จํานวน ๑ ฉบับ 
     ๕.๑๐ หนังสือรับรองคุณสมบัติของผูสมัครฯ  (เอกสารหมายเลข ๔)  จํานวน ๑ ฉบับ          

   ๕.๑๑ หลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล (ถาม)ี  
                  ๕.๑๒ ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เขารับการคัดเลือกฯ  

 ความยาวไมนอยกวา ๕ หนา กระดาษ เอ4 (ผนวก ข)    จํานวน ๘ เลม 
      
  สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งน้ี  ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครคัดเลือกรายใดมี
คุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการคัดเลือก 
และไมมีสิทธิไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด ๆ 
     

  ๖. คาธรรมเนียมในการสมัครเขารับการคัดเลือก 
  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองชําระคาธรรมเนียมการสมัครในวันสมัคร ตําแหนงละ ๔๐๐ บาท   
 
          -๓-/๗. การประกาศ....... 



 ๓
 

๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขารับการคัดเลือก 
      คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกภายหลังตรวจสอบ
คุณสมบัติถูกตองแลวในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหูลอง หรือที่ 
www.hulong.go.th 
      ทั้งน้ี  หากคณะกรรมการฯ ตรวจพบในภายหลังวาผูสมัครคัดเลือกผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตาม 
ที่กําหนดหรือเปนผูขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการฯ จะตัดสิทธิผูน้ันมิใหเขารับการคัดเลือกหรือพิจารณาไมใหผาน 
การคัดเลือกหรือถอนรายช่ือผูน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก และหากพบวาเปนการเจตนาหรือจงใจ 
ทุจริตจะพิจารณาใหมีการดําเนินการทางวินัยแกผูน้ัน  
 

  ๘. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก  
      กําหนดการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ในวันเสารที่ ๑๔ ธันวาคม  
๒๕๕๖ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 

  ๙. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
      ๙.๑ ผูสมัครจะตองสงแบบแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เขารับการคัดเลือก
พรอมทั้งสงเอกสารแสดงผลงานที่ประสบผลสําเร็จ (ผนวก ข) จํานวน ๒ ผลงาน (ผลงานยอนหลังไมเกิน ๒ ป)   
ใหคณะกรรมการฯ จํานวน ๘ ชุด ในวันสมัคร ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
               ๙.๒ คณะกรรมการฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินขอมูลในเอกสารตาง ๆ ที่ผูสมัคร
ย่ืนแสดงตอคณะกรรมการฯ ตามเอกสารหมายเลข ๑ – ๓ เอกสารแสดงวิสัยทัศน และจะดําเนินการสัมภาษณ
รายละเอียดตาม (ผนวก ค)     
      โดยใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูกรอกคะแนนคุณสมบัติของตนเองในแบบสรุปคะแนน
คุณสมบัติ ทั้งน้ี คะแนนคุณสมบัติตองเปนไปตามหลักเกณฑคะแนนคุณสมบัติแนบทายประกาศน้ี   

๑๐. การแตงกาย 
                           ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะตองแตงกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ ในวันสัมภาษณและใหนํา
บัตรประจําตัวพนักงานสวนตําบลไปแสดงในวันคัดเลือกดวย  

  ๑๑. เกณฑการตัดสินและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก 
        การตัดสินวาผูใดเปนผูไดรับการคัดเลือก ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนสมรรถนะ  

หลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาที่  ความประพฤติ  คุณลักษณะอื่นๆ และคุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก 
รวมกันไมตํ่ากวารอยละ ๖๐  
       บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกตามประกาศน้ี ใหใชไดไมเกิน ๖๐ วัน นับต้ังแตวันประกาศผล
การคัดเลือก และใหใชไดสําหรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลองเทาน้ัน  

  ๑๒. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
         คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก ในวันจันทรที่ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และทางเว็บไซต 
www.hulong.go.th 
          -๔-/คณะกรรมการ....... 



 ๔
 
        คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและคะแนนการสัมภาษณแลว
จัดลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปหาผูที่ไดคะแนนตํ่าสุด หากปรากฏวาคะแนนรวมเทากนั  ใหจัดลําดับผูคะแนน
เทากัน ดังน้ี  

 (ก) ถาคะแนนรวมเทากันจะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณกอน 
(ข) ถาคะแนนสัมภาษณเทากันจะพิจารณาจากผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในตําแหนง

ระดับปจจุบันกอน 
(ค) ถาไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในตําแหนงระดับพรอมกันจะพิจารณาจากเงินเดือนวา

ผูใดมากกวา 
(ง) ถาเงินเดือนเทากันจะพิจารณาจากอายุราชการ 
(จ) ถาอายุราชการเทากันจะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสูงกวา 
(ฉ) ถาเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันเดียวกันจะพิจารณาวาผูใดไดรับกอน 
(ช) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในช้ันเดียวกันพรอมกันใหพิจารณาวาผูใดมีอายุ

มากกวา  

๑๓. การบรรจุและแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือก 
      ๑๓.๑ เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแลว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือก

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหูลองทราบ เพื่อพิจารณาเสนอ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราชใหความเห็นชอบ
ในการแตงต้ัง  โดยผูที่อยูในลําดับที่ดีกวาจะไดรับการแตงต้ังกอนผูที่อยูในลําดับถัดไป 
                  ๑๓.๒ ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงที่วางและภายหลั ง               
มีตําแหนงวางเพิ่มอีก อาจพิจารณาใหผูไดรับการคัดเลือกที่อยูในลําดับถัดไปของตําแหนงตามประกาศผลการ
คัดเลือกน้ันใหดํารงตําแหนงไดภายใน ๖๐ วัน หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได  
 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

        
     (นายสมศักด์ิ  ราโชกาญจน ) 

                          ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน 
                                 สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


