ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตัง้ พนักงานส่วนตําบลให้ดาํ รงตําแหน่งทีส่ ูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผูบ้ ริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองรี อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง พนักงานส่วนตําบลให้ดาํ รงตําแหน่งทีส่ ูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผูบ้ ริหาร
------------------------------ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่ง
ผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองรี จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารง
ตําแหน่งที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองรี อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐๒ ข้อ ๑๐๓ ข้อ ๑๐๗ และข้อ ๑๕๓ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองรี ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้
ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองรี จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
พนักงานส่วนตําบลดังนี้
๑. ตําแหน่งทีร่ บั สมัครคัดเลือก
ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ระดับ ๗ จํานวน ๑ ตําแหน่ง
๒. รายละเอียดตําแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร และความรู้
ความสามารถที่ต้องการ รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ก.)
๓. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ระดับ ๗
- มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ๖ ข้อ ๑ คือ ได้รับปริญญาตรีหรือ
เที ยบได้ ไม่ต่ํ ากว่ านี้ ทางบั ญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริ หารการคลั ง การเงิ นและการธนาคาร บริ หารธุ รกิ จ
การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องมี การศึกษาวิชาบัญชีไม่ น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต)
หรือ ทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรหัวหน้า
ส่ วนการคลั ง (นั กบริ หารงานการคลั ง ๖) จากสถาบั นพั ฒนาบุ คลากรท้ องถิ่ น กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย ตามมติ ก.อบต. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ และ
(๑) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๗)
หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ๗) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
(2) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง
๖ หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๖) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ๖หรือเจ้าหน้าที่
บริหารงานการเงินและบัญชี ๖) หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานบริหารงานการคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี กําหนดเวลา ๔ ปี ให้ลดเป็น ๓ ปี สําหรับผู้
ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารการคลัง การเงิน การเงิน
และการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชา
บัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ โดยมี
หนังสือรับรองการนําคุณวุฒิปริญญาโทมาปรับลดระยะเวลามาเป็นประสบการณ์ และ

-2(๓) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้น ๑๖,๑๙๐ บาท (ขั้นต่ําของระดับ ๗)
๔. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่รบั สมัคร
การสมั ค รคั ด เลื อ ก ผู้ ที่ จ ะสมั ค รคั ด เลื อ กต้ อ งยื่ น ใบสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กด้ ว ยตนเอง
ณ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคลองรี อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑1 พฤศจิกายน –
2 ธันวาคม ๒๕๕7 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของ
ตนเองว่าถูกต้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตําแหน่งที่สมัคร
๕. เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วนในวันสมัคร
(๑) ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข ๑)
(๒) แบบตรวจสอบคุณสมบัติ (เอกสารหมายเลข ๒)
(๓) หนังสือยินยอมให้เข้ารับการคัดเลือกฯ (เอกสารหมายเลข ๓)
(๔) หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ (เอกสารหมายเลข ๔)
(๕) สําเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตําบล รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ชุด
(๖) สําเนาวุฒิการศึกษา รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ชุด
(๗) รูปถ่ายเครื่องแบบราชการ ขนาด ๑ นิว้ จํานวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
(๘) แบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และเอกสาร
แสดงผลงานทีป่ ระสบความสําเร็จ รวมกันจํานวน ๓ ผลงาน จํานวน ๙ ชุด (เอกสารหมายเลข ๕)
(๙) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
(๑๐) ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๔๐๐ บาท
(๑๑) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส การเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ทั้งนี้ หากผู้สมัครรายใดยื่นเอกสารที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กําหนด ไม่ครบถ้วนในวันสมัคร
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศนี้
๖. วิธีการสมัคร สถานทีแ่ ละระยะเวลาการรับสมัคร
ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารการสมัครตามข้อ ๕ โดยส่งที่สํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองรี อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑1 พฤศจิกายน– 2 ธันวาคม ๒๕๕7
ในวันและเวลาราชการ
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติ
ถูกต้องแล้ว โดยจะปิดประกาศให้ทราบ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคลองรี อําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕7 เป็นต้นไป
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก กําหนดการคัดเลือก
คณะกรรมการคั ด เลื อ กฯ จะดํ า เนิ น การคั ด เลื อ ก โดยประเมิ น จากเอกสารข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ
ที่ผู้สมัครยื่นแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามข้อ ๕ ให้คณะกรรมการคัดเลือกในวันสมัคร และจะดําเนินการ
คั ด เลื อ กโดยวิ ธี สั ม ภาษณ์ (ผนวก ข) ในวั น เสาร์ ที่ ๑3 ธั น วาคม ๒๕๕7 ตั้ ง แต่ เ วลา ๐๘.๐๐ น. เป็ น ต้ น ไป
ณ ห้ อ งประชุ ม ศาลากลางจั ง หวั ด สงขลา และจะประกาศผลการคั ด เลื อ กในวั น จั น ทร์ ที่ ๑5 ธั น วาคม ๒๕๕7
ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคลองรี อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
..

-๓๙. การแต่งตั้ง
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ จะเรียงลําดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นลําดับแรกและให้ขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามลําดับผลคะแนนรองลงมา บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น
เมื่อมีการแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้อีก 60 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว
แล้ว ให้บัญชีนั้นเป็นอันยกเลิก หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหม่ ก่อนบัญชีนั้นถูกยกเลิกก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองรี อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ประกาศ ณ วันที่ 3๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7
วิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล
(นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล)
ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองรี

