
 
 
ที่  อด ๗๓๙๐๑/ว๒๗๘                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง 
                                                                                                หมู่ที่ ๒ ต าบลค าด้วง อ าเภอบ้านผือ 

                                                                                  จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐ 
 

                                                                              ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง   ขอประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหารว่าง 
    

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง 
 

อ้างถึง   ๑. หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด ๐๐๒๓.๒/ว๔๒๓๐ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
    ๒. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
              และการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑   
              ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
           ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๗๐๙..๒/ว ๗๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
               เรื่อง การด าเนินกรสรรหาต าแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง                                  จ านวน ๑ ฉบับ 
          
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๗๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  

เรื่อง การด าเนินการสรรหาต าแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว โดยกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รายงานต าแหน่งว่างของสายงานผู้บริหารสามารถสรรหา
ต าแหน่งสายงานที่ว่างดังกล่าวได้ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น  
 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามประกาศดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง อ าเภอบ้านผือ  
จังหวัดอุดรธานี มีต าแหน่งบริหารที่ว่างตามกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี และมีความประสงค์จะด าเนินการสรรหา         
ด้วยวิธีการรับโอน ( ย้าย ) พนักงานส่วนต าบล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารที่ว่าง ทั้งนี้ สามารถสอบถาม 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๑-๙๘๑๖ รายละเอียด            
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 

   
                                              ( นายวินัย เทพศร )    

                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง 
 

ส านักงานปลัด                                                                           
องค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง                                               
โทรศัพท/์โทรสาร  (๐๔๒) ๒๑๙๘๑๖  
 
 

  

 



 
      
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง 
เรื่อง  การรับโอนพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง 

************************* 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง  อ าเภอ บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีต าแหน่งบริหารว่าง               
ตามกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน         
ส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ให้ด ารง ต าแหน่งสาย
งานผู้บริหาร ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๒) ประกอบกับองค์ก ารบริหารส่วนต าบลค าด้วง มีความประสงค์          
ที่จะรับโอนพนักงานส่วนต าบล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารที่ว่าง ดังนี้ 
  ๑.ต าแหน่งบริหารที่ว่างและมีความประสงค์ขอรับโอน 
      ๑) ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด ( นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ) จ านวน  ๑ อัตรา 
เลขที่ต าแหน่ง ๗๓-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ 
      ๒) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ( นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น )   
จ านวน ๑ อัตรา เลขที่ต าแหน่ง ๗๓-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ 
         ๓) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ( นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น )  
จ านวน ๑ อัตรา เลขที่ต าแหน่ง ๗๓-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ 
 

  ๒.คุณสมบัติการรับโอน  
      เป็นพนักงานส่วนต าบล ผู้ที่ด ารงต าแหน่งประเภท ระดับ และมีมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
เดียวกันกับต าแหน่งที่จะรับโอน 
 

  ๓.เอกสารประกอบการรับโอน 
   ๑) ค าร้องขอโอน (ย้าย) ของผู้ขอโอนและความเห็นผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นในแบบ       
ค าร้องขอโอน 
   ๒) หนังสือแสดงความยินยอมของต้นสังกัดในการให้โอน โดยมีการตรวจสอบข้อมูล                    
ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการถูกด าเนินการวินัย และภาระผูกพันอื่นๆ 
   ๓) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
   ๔) ประวัติรับราชการ ( ก.พ.๗ ) ที่เป็นปัจจุบัน 
   ๕) เอกสารหลักฐานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) 
 

  ให้ต้นสังกัดของผู้ขอโอน ด าเนินการสอบถามและหรือจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการโอนตาม
ระบบงานสารบรรณโดยมีหลักฐานเอกสารอ้างอิง เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง อ าเภอบ้านผือ 
จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวัน เวลา ราชการ และหากพ้นก าหนด
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง จะถือปฏิบัติตามข้อ ๑๒ (๒) แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน 
 

           /ส่วนต าบล... 



 
-๒- 

 
ส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ให้ด ารงต าแหน่ง       
สายงานผู้บริหาร ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

      
        ( นายวินัย  เทพศร ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง 
 


