
 
 
ที ่บก ๗๘๑๐๑/ว๗๙๐                   ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
                อ ำเภอบุ่งคล้ำ จังหวัดบึงกำฬ ๓๘๐๐๐ 

       ๒๕  กันยำยน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์รับโอน (ย้ำย)  

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า    จ านวน  2  ฉบับ 

   

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีต าแหน่งสายงานผู้บริหาร และต าแหน่งสายงานประเภททั่วไปที่ ว่าง 
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 จึงมีความประสงค์ด าเนินการ ดังนี้ 

1. รับโอนพนักงานส่วนต าบล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภทอ านวยการ 
ท้องถิ่นที่ว่าง ซึ่งเป็นต าแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีที่ไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหา หรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
แต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว (หมดบัญชี) ต าแหน่ง ผู้อ านวยกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น) จ านวน 1 อัตรา 

2. รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืน  
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภททั่วไป ได้แก่ 

- ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน / ช านาญงาน) จ านวน 1 อัตรา  
- ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน / ช านาญงาน) จ านวน 1 อัตรา 

ดังนั้น จึงขอควำมอนุเครำะห์มำยังท่ำน ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทรำบ หำกผู้ใดมีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศดังกล่ำว สำมำรถยื่นเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้ ณ ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบุ่งคล้ำ อ ำเภอบุ่งคล้ำ จังหวัดบึงกำฬ หรือโทร. ๐๙๔ ๐๘๑๐๔๑๔  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยชนะ  พรหมอำรักษ์) 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
 
ส ำนักงำนปลัด 
โทร.  ๐๔๒ ๔๙๙๑๙๓ 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
เรื่อง  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืน 

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภททั่วไป 
..................................................... 

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์ที่จะรับ

โอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสายงานประเภททั่วไปที่ว่าง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
โดยวิธี    รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืน ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน       ตรงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัด ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน / ช านาญงาน) เลขที่ต าแหน่ง  
26-3-01-4101-001 จ านวน 1 อัตรา 

2. กองคลัง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน / ช านาญงาน) เลขที่ต าแหน่ง  
26-3-04-4104-001 จ านวน 1 อัตรา 

ดังนั้น ผู้ที่มีความประสงค์ขอโอน (ย้าย) มาด ารงต าแหน่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
ให้ยื่นเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1. ค าร้องขอโอน (ย้าย) 
2. ส าเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)  
3. หนังสือยินยอมให้โอนจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
4. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
5. ส าเนาวุฒิการศึกษา 
6. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ยื่นเอกสารได้ที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัด 

บึงกาฬ ในวันเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 094 0810414 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

 
 

(นำยชนะ  พรหมอำรักษ์) 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 

 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
 

 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
เรื่อง  รับโอนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 

..................................................... 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์ที่จะรับ
โอนพนักงานส่วนต าบล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภทอ านวยการท้องถิ่นที่ว่าง ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ซึ่งเป็นต าแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีท่ีไม่มีบัญชี
ผู้ผ่านการสรรหา หรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว ด้วยวิธีการรับโอน จ านวน 
1 ต าแหน่ง ดังนี้   

- กองคลัง ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที ่
ต าแหน่ง 26-3-04-2102-001 จ านวน 1 อัตรา 

ผู้ที่ประสงค์จอขอโอน ต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทพนักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบล มีคุณลักษณะครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ตามสายงานที่รับโอน โดยผู้มีที่มีความประสงค์ขอโอนให้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1. ค าร้องขอโอน (ย้าย) 
2. ส าเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)  
3. หนังสือยินยอมให้โอนจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
4. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
5. ส าเนาวุฒิการศึกษา 
6. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ยื่นเอกสารได้ที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัด 

บึงกาฬ ในวันเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร. 094 0810414 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

 
 

(นำยชนะ  พรหมอำรักษ์) 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 

 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
 
 
 

 


