ตารางแสดงการนับเวลา (รอบ ธันวาคม 2558)
การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูง สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล
ตามความในขอ 107, 108 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

จํานวนวัน

1

เตรียมการ
ทําหนังสือถึงกรรมการ
การดําเนินการ
รอหนังสือตอบรับ

แตงตั้งกรรมการ/นัด
เสนอรางประกาศใหประธานลงนาม จัดเตรียมเอกสาร
ประชุมกรรมการฯ
ที่เกี่ยวของ
พิจารณารางประกาศ
รับสมัคร
ระหวางวันที่ 16 - 29 ตุลาคม 2558
30 ต.ค.58 2 พ.ย.58

วัน/เดือน/ป
จํานวนวัน

1

การดําเนินการ
วัน/เดือน/ป

10 พ.ย.58

จํานวนวัน

2

1

2 ธ.ค.58

3 ธ.ค.58

1. คําสั่งแตงตั้งกรรมการคัดเลือกอยางชา
2. ประกาศรับสมัคร ฯ อยางชา
3. สงประกาศ, คําสั่ง อยางชา
4. ประกาศรายชื่อ อยางชา

3

4

5

3 พ.ย.58

4 พ.ย.58

5 พ.ย.58

6 พ.ย.58

7

9 พ.ย.58

7
8
9
10
11
12
13
14
15
เปดรับสมัครคัดเลือก ฯ
10 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558 (16 วันทําการ)
11 พ.ย.58 12 พ.ย.58 13 พ.ย.58 16 พ.ย.58 17 พ.ย.58 18 พ.ย.58 19 พ.ย.58 20 พ.ย.58 23 พ.ย.58 24 พ.ย.58 25 พ.ย.58 26 พ.ย.58 27 พ.ย.58 30 พ.ย.58

ประกาศรายชื่อ
การดําเนินการ ผูมีสิทธิสอบ
2 ธ.ค.58
วัน/เดือน/ป

2
3
4
5
6
สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 1 ชุด
สําเนาประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือก 1 ชุด ให ก.อบต.
(กอนรับสมัคร ไมนอยกวา 7 วันทําการ)

6

2
3
4
ประกาศวัน, เวลา, สถานที่ ดําเนินการ
รายชื่อผูมีสิทธิรับการคัดเลือก
ไมนอยกวา 5 วันทําการ
4 ธ.ค.58

8 ธ.ค.58
ลงวันที่
ลงวันที่
ลงวันที่
ลงวันที่

9 ธ.ค.58

29 ตุลาคม
29 ตุลาคม
29 ตุลาคม
2 ธันวาคม

16

1 ธ.ค.58

5

11 ธ.ค.58

กําหนดคัดเลือก
วันเสาร ที่สอง ของเดือน
ธันวาคม 2558
เสาร
12 ธ.ค.58

2558
2558
2558
2558

หมายเหตุ : (1) ใหประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 15 วันทําการและใหประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และใหประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ดําเนินการคัดเลือก ระเบียบ
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกอนวันดําเนินการคัดเลือกไมนอยกวา 5 วันทําการ
(2) การประกาศรับสมัคร และรับสมัคร ใหกําหนดวันคัดเลือกใหพรอมกันทั่วประเทศ ปละไมเกิน 4 ครั้ง (ประจําป พ.ศ.2558)
ครั้งที่ 1 วันเสารที่ 14 มีนาคม 2558
ครั้งที่ 2 วันเสารที่ 13 มิถุนายน 2558
ครั้งที่ 3 วันเสารที่ 12 กันยายน 2558
ครั้งที่ 4 วันเสารที่ 12 ธันวาคม 2558

แผนการดําเนินการสรรหาตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น รอบการคัดเลือก เดือนธันวาคม 2558
วัน / เดือน / ป

เรื่อง

16 – 26 ต.ค.58

ประสานงาน ติดตอคณะกรรมการฯ พรอมทําหนังสือเชิญรวมเปนกรรมการ

26 ต.ค.58

ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ไมนอยกวา 7 คน
แจงคําสั่ง และเชิญประชุม

27 ต.ค.58

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ครั้งที่ 1 หองประชุมหลวงทรงพล

เวลา 10.00 น.

- กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก
- วิธีการคัดเลือก
- ขั้นตอนในการคัดเลือก

27 ต.ค.58

ออกประกาศรับสมัคร โดยประธานกรรมการคัดเลือกลงนาม

วันที่ 29 ต.ค.58

สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด และสําเนาประกาศรับสมัคร
จํานวน 1 ชุด ให ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี กอนรับสมัครไมนอยกวา
7 วันทําการ และควรแตงตั้ง จนท.รับสมัครสอบคัดเลือก

10 พ.ย. - 1 ธ.ค.58

รับสมัครคัดเลือก ไมนอยกวา 15 วันทําการ

2 ธ.ค.58

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนด วัน เวลา สถานที่
กอนการคัดเลือกไมนอยกวา 5 วันทําการ

12 ธ.ค.58

วันคัดเลือก ประชุมครั้งที่ 2 หองประชุมสํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
ตรงกับวันเสารที่ 12 ธันวาคม 2558 เพื่อสรุปรายงานผลรายชื่อผูที่ผาน
การคัดเลือก ตอนายก อบต.

เวลา 08.30 น.
14 ธ.ค.58

อบต.ประกาศผลการคัดเลือก และรายงานเสนอชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือก
เพื่อขอความเห็นชอบตอ ก.อบต. จังหวัด และออกคําสั่งแตงตั้งใหมีผล
ไมกอนวันที่ประกาศผลการคัดเลือกตอไป

หมายเหตุ

