
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล  เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน 
************************************ 

  ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่ง   
ในระดับที่สูงขึ้นฯ  มีความประสงค์ด าเนินการคัดเลือก  เพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับ    
ที่สูงขึ้น  ส าหรับต าแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตราข้อ 107 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม)  
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่ง     
ในระดับท่ีสูงขึ้นฯ    ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
                      1.1 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ระดับ 7 (นักบริหารงานการคลัง 7) จ านวน 1  อัตรา 
                      1.2 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับ 7 (นักบริหารงานช่าง 7) จ านวน 1  อัตรา 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
       ผู้ สมัครคัด เลื อกส าหรับต าแหน่ งผู้ บ ริห าร  จะต้ องเป็ นผู้ มี คุณ สมบั ติ ครบถ้ วน              

ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร ตามประกาศ
ก าหนดการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ     
เข้ารับการคัดเลือกในแต่ละต าแหน่งตามท้ายประกาศนี้  (ผนวก ก.) 

3. ความรู้  ความสามารถที่ต้องการ 
3.1  สมรรถนะหลักทางการบริหาร 
3.2  สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3.3  ความประพฤติ 
3.4  ประวัติการรับราชการ 
3.5  คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดตามเกณฑ์ในการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือกตามท้ายประกาศนี้  (ผนวก ข.) 

4.   การก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการ

คัดเลือก ฯ   ก าหนดด้วยตนเอง  ได้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน  อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี     
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม  2558  ถึงวันที่  3  กันยายน  2558  ในวันและเวลาราชการ  โดยสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  0-3942-6017 

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน าไปย่ืนในการสมัครคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก   

พร้อมด้วยหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 
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5.1 ใบสมัคร  (ผนวก ค.) 
5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  (พนักงานส่วนต าบล),  ส าเนาบัตรประวัติ

พนักงานส่วนต าบลและประวัติรับราชการ(ผนวก ง.) 
5.3 ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก ความ

ยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้า กระดาษ A 4 (ผนวก จ.) 
5.4 แบบแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต  จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน     

และต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกินกว่า  2  ปี  (ผนวก ฉ.)   
5.5 หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด  (ผนวก ช.) 
5.6 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  400 บาท  (สี่ร้อยบาทถ้วน) 
ส าหรับเอกสารตามข้อ  5.3 - 5.4  ให้จัดท ารวมกันเป็นรูปเล่ม และจัดส่งพร้อมกับ    

ใบสมัครในวันสมัคร  จ านวน  9  ชุด 
   ทั้งนี้  หากผู้สมัครรายใด  ยื่นเอกสารการสมัครตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ  ก าหนด
ไม่ครบถ้วนในวันสมัคร  คณะกรรมการคัดเลือก ฯ  จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
คณะกรรมการคัดเลือกฯจะด าเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากเอกสารและข้อมูลต่างๆ  

ของผู้สมัคร และประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับต าแหน่ง) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงออกถึงความรู้  
ความสามารถ  และความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่เห็นสมควร 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ณ ที่ท าการองค์การ 

บริหารส่วนต าบลตะปอน  อ าเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  ตั้งแต่วันที่  4  กันยายน 2558  เป็นต้นไป หรือสอบถาม
ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  0-3942-6017 

8.  การก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก(ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง)     
      คณะกรรมการฯ  จะประกาศก าหนดก าหนดวัน เวลา สถานที่ด าเนินการคัดเลือก ระเบียบ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ก่อนวันด าเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
9.  การประกาศผลการคัดเลือก 
      คณะกรรมการฯ  จะประกาศผลการคัดเลือก โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

เรียงล าดับตามผลคะแนนรวม ในวันที่  18 กันยายน 2558   ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน อ าเภอขลุง  
จังหวัดจันทบุรี 

           10.  การบรรจุแต่งตั้ง 
        คณะกรรมการฯจะรายงานผลการคัดเลือกต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน   

เพ่ือจะได้แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะปอน  ตามล าดับที่ในประกาศผลการคัดเลือกฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดจันทบุรี 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   3  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
 
ผกามาศ  ผดุงสัตย์ 

  (นางผกามาศ  ผดุงสัตย์) 
  ประธานกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

  ในระดับท่ีสูงขึ้นส าหรับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 


