
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ 
อำเภอเมืองอุดรธานี อด ๔๑๐๐๐ 

กันยายน ๒๔๖๓

เร่ือง ประซาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างภายใน ๖๐ วัน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการ 
คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๖๑ ลว ๑๙ พ.ย.๒๔๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ เร่ือง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ 
ดำรงตำแหน่งสานงานบริหารที่ว่าง

ตามที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ได้มืประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๔๖๑ ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๑ ข้อ ๑๒ (๑) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหจตำแหน่งบริหาร 
ที่ว่าง น้ัน

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มืความประสงค์ดำเนินการ 
สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างโดยวิธีการรับโอน เพื่อขอความเห็นขอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง ทั่งนี้ผู้สนใจและมีคุณสมบัติ สามารถ 
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๑๙-๖๔๙ ต่อ 
๖๐๒ ในวันเวลาราซการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประขาสัมพันธ์ต่อไป

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ 
เร่ือง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพ่ือแต่งต้ังให้ตำรงตำแหน่งสายงานบริหารท่ีว่าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีตำแหน่งบริหารงาน 
ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ข้อ ๑๒ (๒) ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ มีความประสงค์ที่จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อ 
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑.ตำแหน่งบริหารท่ีว่างและมีความประสงค์ขอรับโอน 
๑.๑.หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เลขทตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๒๑(ว๓-๐๐๓
๑.๒.หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับด้น) เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๒ 
๑.๓.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไประดับด้น)
เลขทีตำแหน่ง๗๓-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ 
๒.คุณสมบัติการรับโอน
■ พนักงานส่วนตำบล ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง'ประเภท ระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

เดียวกันกับตำแหน่งที่จะรับโอน
๓.เอกสารประกอบการรับโอน
(๑) คำร้องขอโอน และความเห็นของผู้บังคับบัญซาตามลำดับขั้นในแบบคำร้องขอโอน
(๒) หนังสือแสดงความยินยอมของด้นสังกัดในการให้โอน
(๓) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญขาด้นสังกัด
(๔) ลำเนาทะเบียนประวัติ ( ก.พ.๗) ที่เป็นบีจจุบัน
(๕) เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
๔.การย่ืนหรือส่งเอกสารการขอโอน
ให้ต้นสังกัดของผู้ฃอโอน ดำเนินการสอบถามและหรือจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการโอน ตามระบบ 

งานสารบรรณโดยมีหลักฐานเอกสารอ้างอิง เสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และหากพ้นกำหนดดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี จะถือปฏิบัติ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ 
สอบคัดเสือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ต่อไป

จึงประกาคให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือนสิง

JTTนอมศักดี้ ยามโสภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ



แนฑทขอคราม
ส่วนราชการ อบต.หนองไอ สำนักปลัดฯ (งานบริหารงานบุคคล) โทร ๐-๔๒๒๑-๙๖๔๙๑
ท่ี อด ๗!»>๓๐๑/ วันท่ี สิงหาคม ๒d:๖๓
เร่ือง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพ่ือมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารท่ีว่าง
อ้างถึง หนังสือ ท่ี มท ๐๘๐๙.๒/ว ๗๗ ลว ๓๐ มิถุนายน ๒(ะ๖๓ เร่ือง การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 

กรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว

เรียบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ

๑, mm
ตามท่ี อบต.หนองไอ ได้มีประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการ/พนักงานส่วน 

ท้องถ่ินอ่ืนเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบริหารท่ีว่าง ภายใน ๖๐ วันนับแต่ตำแหน่งว่างตามประกาศคณะกรรมการกลาง 
พนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลอกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วน 
ท้องถ่ินให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๖๕ ๖๑ ลงวันท่ี ๑ ๙  พฤศจํกายน ๒๕๖๑ ชี่งประกาศ 
ดังกล่าวมีผลบังคับใข้ต้ังแต่วับท่ี ๒๐ พฤศจํกายน ๒๕๖๑ บ้ัน ข้อ ๑๒ (๑) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการสรร 
หาตำแหน่งบริหารท่ีว่าง น้ัน

๒.๒. ประกาศ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วน 
ตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามดำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๘/๒๕๖๐ เร่ือง 
การขับเคล่ือนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถ่ิน ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หมวด ๓ การดำเนินการ 
เก่ียวกับตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง

ข้อ ๑๒ อบต. ที่มีตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างในทุกกรณี ให้รายงานตำแหน่งว่างต่อ ก. 
อบต.จังหวัด ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีตำแหน่งว่าง เว้นแต่กรณีเกษียณอายุราชการ ให้รายงานล่วงหน้าได้ไม่ก่อน ๖๐  
วันนับแต่วันเกษียณอากุราชการแล้วให้ดำเนินการ ดังน้ี

(๑) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลใดประสงค์ดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
ที่ว่างโดยการย้าย การโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน การรับโลนข้าราชการหรือพนักงานส่วนตท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ 
ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการดารเมืองในตำแหน่งใ]ระเภทและระดับเดียวกัน หรือการโลนลดระดับตำแหน่งโดยความ 
สมัครใจ ให้ประกาศวิธีการตามประสงค์ และต้องเสนอชื่ลผู้ที่จะแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้บริหารงานที่ว่างเพื่อขอ 
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 
ดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นไม่ได้เสนอซื่ลผู้ท ี่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว ่างต่อ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งตำแหน่งว่างต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
เพื่อรายงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนดำเนินการสรรหาต่อไปและให้ถือว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การ 
โอน การดัดเลือกเพื่อรับโอน การรับโอนในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน หรือการโคนลดระดัใเตำแหน่งโดยความ 
สมัครใจในครั้งนั้นเป็นอ้นสิ้นสุด ในการนี้กุงค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมกๆรพนักงานส่วนตำบลต้องจัดทำ 
ทะเบียนกำกับไว้เป็นหลักฐานและหมายเหตุในแผนอัตรากำลังให้ซัดเจนว่า “อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ 
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลลงลายมือซื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้ในแผนอัตรากำลังที่อกุ่ในความรับผิดชอบ 
และให้สงวนตำแหน่งที่ว่างเพื่อแต่งตั้งจากบัญชีการสรรหาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเท่านั้น,,

/-๒.-ข้อเท็จจริง....



-๒-
๒. ข้อเท็จจรุง

ก.อบต.จ.อุดรธานี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖0 (ตาม 
ระเบียบวาระที่ ๑.๙) ได้มีมติเห็นชอบให้ อบต.หนองไฮ สามารถรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ/พนักงาบส่วน 
ห้องถ่ินอ่ืน มาแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่าง ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.อบต.จ.อุดรธานีกำหนด

การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วตาม 
ว. ๗๗ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑.กรณีตำแหน่งบริหารท่ีไม่มีบัญชีผ่านการสรรหาหรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการ 
เรียกใช้บัญชีครบท้ังบัญชี (หมดบัญชี) แล้ว (ตำแหน่งท่ีบอกเหนือจากส่ิงท่ีส่งมาด้วย) ให้องคืกรปกครองส่วนท้องถ่ิบท่ี 
รายงานตำแหน่งว่างให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินดำเนินการสรรหาและยังไม่มีผู้ใดไป 
แต่งต้ังในตำแหน่งดังกล่าวสามารถดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารท่ีว่าง โดยการย้าย การโอน 
การรับโอนจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อถ่ินในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทเดืยวกัน และเนินผู้ท่ีดำรง 
ตำแหน่งประเภท ระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งท่ีว่างมาดำรงตำแหน่งสายงาน 
ผู้บริหารท่ีว่างได้ ต้ังแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวับท่ี ๓ ๑ สิงหาคม๒๕๖๓ โดยการโอนและรับโอนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องประสานกันเพ่ือกำหนดวันโอนและรับโอน และเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. 
จังหวัด แล้วแต่กรณีพิจารณา

๒.เมื่อมีการย้าย การโอน การรับโอนตามข้อ ๑ แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่ง 
สายงานบริหารว่างจากการย้าย การโอน การรับโอน ไปดำรางตำแหน่งบริหารที่ว่างนี้ให้รายงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ.หรือ 
ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา เพื่อ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา จะได้รายงาน ก.จ.จ.
ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา ดำเนินการสรรหาต่อไป ในการนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก.จ.จ. 
ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา ต้องจัดทำทะเบียนกำกับไว้เนินหลักฐานและหมายเหตุในแผน 
อัตรากำลังให้ชัดเจนว่า “อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.” พร้อมทั้งให้นายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเลขานุการ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา ลงลายมือซื่อ วัน เดือน ปี 
กำกับไว้ในแผนอัตรากำลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ และให้สงวนตำแหน่งที่ว่างเพื่อแต่งตั้งจากบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของ 
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งเนินไปตามข้อ ๑๒ (๒) ของประกาศ ก.จ. ก.ท.
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบดัดเลือกและการดัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสาย 
งานผู้บริหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

๓. ข้อระเบียบ/กฎหมาย
๓.๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ 

และมาตรา ๒๕ วรรคท้าย
๓.๒ ประกาศ ก.อบต.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน 

บุคคลของ อบต. ลงวันที่ ๒๖ มอุบายบ ๒๕๔๕ ข้อ ๑๕๓
๓.๓ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการ 

ปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๓.๔ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเล ือกและการคัดเลือก 

พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
/ -๓.๕ มติที่ประชุม......



-๓-
๓.๕ มติที่ประชุม ก.อบต.จ.อุดรธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
๓.๖ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบ 

คัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๔. ช้อเสนอ/ช้อพิจารณา
เพ ื่อให ้เป ็นไปตามระเบ ียบ กฎหมาย ท ี่เก ี่ยวช ้อง และเพ ื่อประโยชน ์แก'ทางราชการ เห็นควร 

พ ิจารณาดำเน ินการ ดังต่อไปนี้
๑ .จะต ้องดำเน ินการรายงานข ้อม ูลตำแหน ่งสายงานผ ู้บร ิหารท ี่ว ่างจากการให ้โอนให ้ ก.อบต.

ทราบโยเร็ว
๒. พ ิจารณาการประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ช ้าราชการ/พน ักงานส่วนท้องถ ิ่นอ ื่น มา 

แต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่าง
๓. แจ้งการประกาศรับโอนฯ แก' ก.อบต.จ.อุดรธานี และท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรธานีเพ ื่อทราบ 

หรือเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวช้องต่อไป
๔. แจ้งประซาสัมพันธ์การรับโอนฯ แก่ อปท. ทั้งทางจดหมาย และ Socail N etw ork

จึงเร ียนมาเพ ื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเพชรอินทร์ E นทร์เพชร) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

■ เห็นควรพิจารณาอนุมัติ-

(นางสาวมะลวรรณ เพชรก้อน) 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองไฮ

■ เห็นควรอนุมัติ-

-อนนัติ-

(นางสาวมณฑริยา นาผล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ-

-อนมัติ-

(นาบ่วษณุ ''บ ุญ,ประดิษฐ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ

(นายถนอมศักดึ๋ ยามโสภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ


