
 
 
 

 
ที่ ตง 72401/ว 057                         ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะลิบง 

1 หมู่ที่ 6 ต ำบลเกำะลิบง อ ำเภอกันตัง                     
จังหวัดตรัง 92110                                          

                                                                     2  กรกฎำคม  ๒๕๖3 

เรื่อง  ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์กำรรับโอน (ย้ำย) พนักงำนส่วนต ำบล                

เรียน  หัวหน้ำส่วนรำชกำร / นำยกเทศมนตรี / นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะลิบงฯ           จ ำนวน  1  ชุด       

  ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะลิบง อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีควำมประสงค์รับโอน (ย้ำย) 
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น หรือข้ำรำชกำรประเภทอ่ืน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง ตำมแผนอัตรำก ำลัง 
3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ตำมระบบจ ำแนกต ำแหน่งใหม่ และมีต ำแหน่งว่ำง จ ำนวน 9 ต ำแหน่ง 9 อัตรำ 

    ในกำรนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะลิบง จึงขอควำมอนุเครำะห์มำยังหน่วยงำนของท่ำน
ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนส่วนต ำบล หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  หรือข้ำรำชกำรประเภทอ่ืน ในสังกัดที่มีคุณสมบัติ 
ตรงตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่  ก.อบต. ก ำหนด  รับทรำบโดยทั่วกัน                      
หำกท่ำนใดมีควำมประสงค์จะโอน (ย้ำย) มำด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว โปรดส่งค ำร้องขอโอน (ย้ำย), ส ำเนำทะเบียน
ประวัติ (ก.พ.7), หนังสือยินยอมให้โอน (ย้ำย) และหนังสือรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมประพฤติจำก
ผู้บังคับบัญชำ มำยังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะลิบง อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้ทรำบ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ
รับโอน (ย้ำย) ต่อไป 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน 

             ขอแสดงควำมนับถือ 
 

  

(นำยสิทธิพร  จิเหลำ) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะลิบง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะ 
ส ำนักงำนปลัด 
งำนบริหำรงำนบุคคล 
โทร. ๐ 7529 0965 
โทรสำร ๐ 7529 0965 
 

ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 
รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง 

 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง 
เรื่อง  รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอ่ืน 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
-------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตราก าลัง 
3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ตามระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ และมีต าแหน่งว่าง จ านวน 9 ต าแหน่ง 9 อัตรา 

 อาศัยอ านาจตามความข้อ 153 ,158 ,164 และข้อ 175 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดตรัง (ก.อบต.จังหวัดตรัง) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน) และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารง
ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 12 (2) องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะลิบง จึงประกาศรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอ่ืน เพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง และมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามท่ี ก.อบต. ก าหนด ดังนี้ 

   ต าแหน่งที่รับโอน (ย้าย) 

ประเภทอ านวยการท้องถิ่น  จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา  ได้แก่ 
1. หัวหน้าส านักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)      จ านวน  1  อัตรา 
2. ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)   จ านวน  1  อัตรา 
ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น รับโอน (ย้าย) ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน

ส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 12 (2) เท่านั้น 

ประเภทวิชาการ   จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา  ได้แก่ 
   1. นิติกร ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ       จ านวน  1  อัตรา 

2. วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ     จ านวน  1  อัตรา 

      ประเภทท่ัวไป   จ านวน 5 ต าแหน่ง 5 อัตรา  ได้แก่ 
   1. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน     จ านวน  1  อัตรา 

2. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน    จ านวน  1  อัตรา 
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน     จ านวน  1  อัตรา 
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน   จ านวน  1  อัตรา 
5. เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน     จ านวน  1  อัตรา 

 
                /2. เอกสารหลักฐาน... 



- 2 - 

 
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา 

 1. ค าร้องขอโอน (ย้าย) ที่ได้รับค ายินยอมจากต้นสังกัด 
 2. ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล (กรณีต าแหน่งประเภทอ านวยการ) หรือส าเนาทะเบียน

ประวัติข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการประเภทอ่ืน (กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป) 
ทั้งนี ้ให้รับรองส าเนาโดยหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ 

 3. หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) 
 4. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
 5. เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 ผู้สนใจมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) สามารถยื่นเอกสารประกอบการโอน (ย้าย) ได้โดยตรงที่    
ส านักงานปลัด งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง หรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที ่โทร. 0 7529 0965 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63 
      
    

 
          (นายสิทธิพร  จิเหลา) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


