
 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้บรหิารเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

--------------------------------------------------- 

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น       

ส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า จะด าเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล  

เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึน้ ดังนี้  

1. ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 7 (นักบริหารงาน อบต.7)  

2. ต าแหน่งหัวหนา้ส านักงานปลัด ระดับ 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8) 

3. ต าแหน่งผูอ้ านวยการกองชา่ง ระดับ 7 (นักบริหารงานช่าง 7)   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐๒, ๑๐๓ , ๑๐๗ และ ๑๕๓ แห่งประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล          

ขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศ

รับสมัครคัดเลือกพนักงานสว่นต าบลฯ ดังนี้ 

๑.ชื่อต าแหน่งท่ีจะด าเนินการคัดเลือก 

1. ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 7 (นักบริหารงาน อบต.7)  

เลขที่ต าแหน่ง 00-0101-003 

2. ต าแหน่งหัวหนา้ส านักงานปลัด ระดับ 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8) 

เลขที่ต าแหน่ง 01-0102-001 

3. ต าแหน่งผูอ้ านวยการกองชา่ง ระดับ 7 (นักบริหารงานช่าง 7)   

เลขที่ต าแหน่ง 05-0104-001 

๒.รายละเอียดต าแหน่ง   

หนา้ที่ความรับผดิชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (รายละเอียดตามผนวก ก.) 

๓.คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ผู้สมัครคัดเลือกส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์        

การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ในระดับที่สูงขึน้ ดังนี้  
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3.1 ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 7 (นักบริหารงาน อบต.7)      

เลขที่ต าแหน่ง 00-0101-003   

3.1.1 ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ ไม่ต่ ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์  การปกครอ ง               

รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก .อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้          

3.1.2 ด ารงต าแหน่งหรอืเคยด ารงต าแหน่งปลัด อบต. 6 หรอืรองปลัด อบต.6 (นักบริหารงาน  

อบต.6  หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้อง

ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต.  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ด ารง

ต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต. 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)  หรือต าแหน่ง

ผูอ้ านวยการกองระดับ 7 หรอืที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ีโดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน

บริหารงาน อบต.  หรอืงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

3.1.3 ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น 16,190 .- บาท (ขั้นต่ าของระดับ 7) 

3.2 ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัด ระดับ 8 (นักบรหิารงานทั่วไป 8) เลขที่ต าแหน่ง 01-0102-001 

3.2.1 ได้รับปริญญาตรีหรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านีทุ้กสาขา ที่ ก.อบต.ก.พ. หรอื ก.ค.รับรอง 

3.2.2 ด ารงต าแหน่งหรอืเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป7)   

หรอืผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  (นักบริหารงานทั่วไป 7)  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 

2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

หรอืด ารงต าแหน่งหรอืเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าส่วนวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7) 

หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้อง

ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ก าหนดเวลา 

4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการวางแผน  การบริหาร      

การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก .อบต.ก าหนดว่าใช้เป็น

คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  หรือด ารงต าแหน่งในระดับ 8 ว  หรือ 8 วช  หรือที่  ก.อบต. 

เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป  หรืองานอื่นที่

เกี่ยวข้องมาแล้ว    ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3.2.3 ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น 19,860.-บาท (ขั้นต่ าของระดับ 8) 
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3.3 ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง ระดับ 7 (นักบรหิารงานช่าง 7) เลขที่ต าแหน่ง 05-0104-001 

3.3.1  ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรม

ชลประทานวิศวกรรมสุขาภบิาล วิศวกรรมส ารวจ  วศิวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   วิศวกรรม

ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  ก่อสร้าง  ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง หรือทางอื่นที่       

ก.อบต.ก าหนดใหเ้ป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรหัวหน้าส่วนโยธา         

(นักบริหารงานช่าง 6)  จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย ตามมต ิก.อบต. ครั้งที่ 1/2546 

3.3.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง 7) หรือ

หัวหน้าฝ่าย(นักบริหารงานช่าง 7) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติ

ราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานช่าง  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ ด ารงต าแหน่ง

หรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง 6 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6) 

หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง 6 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6)  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย

กว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานช่าง  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 

1 ปี ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา  

วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   

วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  ก่อสร้าง  ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง หรือทาง

อื่นที่ ก.อบต.ก าหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 

3.3.3 ต้องได้รับเงนิเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น 16,190.-บาท (ขั้นต่ าของระดับ 7) 

4.การสมัครเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (แนบท้ายประกาศ)          

โดยจะต้องระบุว่าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต าแหน่งใด พร้อมเอกสาร ข้อมูลบุคลากร           

(แบบสรุปประวัติการรับราชการ)  และหนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ตนสังกัดอยู่  

(เอกสารหมายเลข ๓ แนบท้ายประกาศ) ซึ่งได้อนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ส านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 

2558 ถึงวันที่  25 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่         

โทรศัพท์หมายเลข 0-2902-7741 ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้อง

ตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามคุณสมบัติ              

ในต าแหน่งที่สมัครนัน้  

 

 

/5.เอกสาร... 



-4- 

 

5.เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก 

  ผูป้ระสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก

พร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในส าเนาเอกสารทุกฉบับ

ดังตอ่ไปนี ้

  ๔.๑  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมตดิรูปถ่ายขนาด ๑ นิว้  

       (เอกสารหมายเลข 1)      จ านวน ๑ ชุด 

4.2  แบบสรุปข้อมูลบุคคลฯ (เอกสารหมายเลข ๒)   จ านวน ๑ ชุด 

  ๔.3  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 

         (เอกสารหมายเลข 3)      จ านวน ๑ ฉบับ 

  ๔.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจา้หนา้ที่ของรัฐ    จ านวน ๑ ฉบับ 

  ๔.5  ใบรับรองแพทย์       จ านวน ๑ ฉบับ 

  ๔.6  ส าเนาวุฒิการศึกษา      จ านวน ๑ ฉบับ 

  ๔.7  ส าเนาบัตรประวัตขิองผู้สมัคร (ก.พ.๗)    จ านวน ๘ ชุด 

๔.8  รูปถ่ายข้าราชการหนา้ตรงขนาด ๑ นิว้    จ านวน ๓ รูป 

5.8  หนังสือรับรองจาก ส านักงาน ก.อบต.ว่าเป็นผู้ผ่านการประเมนิเทียบ 

               ประสบการณบ์ริหาร      จ านวน ๑ ชุด 

  ๔.๑0 แบบแสดงวสิัยทัศน์ในการปฏิบัติงานความยาวไม่เกิน-  

          5 หน้ากระดาษเอสี่ (ผนวก ข)     จ านวน ๘ เล่ม 

4.11 ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต (ย้อนหลัง 2 ปี)  

        ระดับ 7,8 จ านวน 2,3 ผลงานตามล าดับ ความยาว  

         10-15 หน้ากระดาษต่อชิน้งานไม่รวมภาคผนวก   จ านวน 8 ชุด   

ส าหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเอง      

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัด เลือก หากภายหลังปรากฏ         

ว่าผู้สมัครคัด เลือกรายใดมีคุณสมบัติดั งกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่ า                  

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก และไม่มสีิทธิได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ 

(หมายเหตุ: เอกสารที่ถ่ายส าเนาจากต้นฉบับ ให้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาทุกฉบับ) 

6.  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก ต าแหน่งละ ๔๐๐  บาท  
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๗.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายหลังตรวจสอบ

คุณสมบัติถูกต้องแล้ว ในวันที่  27  พฤษภาคม 2558 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า         

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2902-7741  

8.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

๖.๑  ผู้สมัครจะต้องส่งแบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก 

ความคาดหวัง เป้าหมายหรือความตั้งใจ ที่แสดงถึงการบรรลุตามวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนางาน        

ในหน้าที่ที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย แนวทางพัฒนาอบต.ที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย บทสรุป

และข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ 

(ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี) ระดับ 7 ใช้ผลงานจ านวน 2  ผลงาน ระดับ 8 ใช้ผลงาน 3 ผลงาน  ให้คณะกรรมการ

คัดเลือก จ านวน  ๘  ชุด  ภายในวันที่รับสมัคร 

๖.๒  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะด าเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากข้อมูลในเอกสาร

ต่าง ๆ ที่ผู้สมัครยื่นแสดงตอ่คณะกรรมการคัดเลือกฯ  ตามข้อ  ๖.๑  และจะด าเนนิการสอบสัมภาษณ์   

9.ก าหนดวันเวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม        

อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

10.การแต่งกาย 

                    ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ ในวันสัมภาษณ์และให้น า

บัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบลไปแสดงในวันคัดเลือกด้วย  

11. เกณฑ์การให้คะแนน 

1) สมรรถนะหลักทางการบรหิาร การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความประพฤติ และคุณลักษณะอื่น  ๆ 

จ านวน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก 

1.1)  วิสัยทศัน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดตี 40  คะแนน 

- วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหนง่ที่ของรับการคัดเลือก  (20 คะแนน) 

- ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดตี                 (20 คะแนน) 
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1.2)  ความสามารถในการบรหิาร    30  คะแนน 

- ความรู้ในการบรหิาร           (10 คะแนน) 

- ความสามารถในการบรหิารอย่างมืออาชีพ        (10 คะแนน) 

- ความสามารถในการบรหิารงานบุคคล         (10 คะแนน) 

ตัวอยา่ง ปกรายงานแบบเสนอวิสัยทศัน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดตี (เอกสาร

แนบ 3) ตัวอยา่งรูปแบบเอกสารเสนอวิสยัทัศน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดตี

(เอกสารแนบ 4)  

1.3)  บุคลิกภาพและภาวะผู้น า    30  คะแนน 

- ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจ าเป็นส าหรับนักบริหาร  (5 คะแนน) 

- ความอุตสาหะ      (5 คะแนน) 

- มนุษยสัมพันธ ์      (5 คะแนน) 

- ความสามารถในการสื่อความหมาย    (5 คะแนน) 

- ความมั่นคงในอารมณ์     (5 คะแนน) 

- ปฏิภาณไหวพรบิ      (5 คะแนน) 

2.) คุณสมบตัิของผู้สมัครคดัเลือก จ านวน 100 คะแนน 

 2.1) การได้รับเงนิเดือน    20  คะแนน 

 2.2) วุฒิการศึกษา    15  คะแนน 

 2.3) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง   20  คะแนน 

 2.4) อายุราชการ    15  คะแนน 

 2.5) การรักษาวินัย (ย้อนหลงั 5 ปี)  15  คะแนน 

 2.6) ความดีความชอบ (ยอ้นหลัง 5 ปี)  15  คะแนน 

12. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 15 มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๕8  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  หรือสอบถาม

ทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2902-7741 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดข้อสงสัย หรือข้อทักท้วงในการด าเนินการให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ   

เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และค าตัดสนิของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สุด 
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13. การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 

บัญชรีายชื่อผูผ้า่นการคัดเลือกตามประกาศนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศผล

การคัดเลือกเป็นต้นไป และให้ใช้ส าหรับการแต่งตั้งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า    

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ีเท่านั้น และผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใด

กรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้

  ๑๐.๑ ผูน้ั้นได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกไปแล้ว 

  ๑๐.๒ ผูน้ั้นสละสิทธิในการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ที่คัดเลือกได้ 

  ๑๐.๓  ผูน้ั้นออกจากราชการไปไม่วา่ด้วยเหตุผลใดก็ตามก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง 

  ๑๐.๔ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปทุมธานี มีมติ ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอื่น 

 ๑๔.  การแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก  

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  จะด าเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก เมื่อได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปทุมธานี  และใหม้ีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก 

ทั้งนี้   พนักงานส่วนต าบลผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกและต้องการทราบ

ข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า     

โทร. ๐-2902-7741  ในวันและเวลาราชการ  และส าหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเอกสาร

ประกอบการสมัคร  อาทิ  เช่น  ใบสมัคร  แบบประเมิน  และรายละเอียดอื่ น ๆ สามารถเปิดดูได้ทาง 

https://www.facebook.com/khlongha  

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  9  เมษายน 2558 

 

 

(นายวิชัย บุญภักดี) 

ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลใหด้ ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึน้  

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 


