ตารางแสดงการนับเวลา (รอบ ธันวาคม 2558)
การสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงตางสายงาน สําหรับตําแหนงบริหารขององคการบริหารสวนตําบล
ตามความในขอ 87, 91, 92 และขอ 94 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2557
1

จํานวนวัน
เตรียมการ
แตงตั้งกรรมการ/นัด
ทําหนังสือถึง ประชุมกรรมการฯ
การดําเนินการ
กรรมการรอ พิจารณารางประกาศ
หนังสือตอบรับ รับสมัคร
วัน/เดือน/ป ระหวางวันที่ 1 - 19 ต.ค. 2558
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ประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิสอบ
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วัน/เดือน/ป

26 พ.ย.58 27 พ.ย.58 30 พ.ย.58 1 ธ.ค.58 2 ธ.ค.58 3 ธ.ค.58 4 ธ.ค.58 8 ธ.ค.58 9 ธ.ค.58 11 ธ.ค.58
ลงวันที่
ลงวันที่
ลงวันที่
ลงวันที่
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19
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25

25 พ.ย.58

10

การดําเนินการ

หมายเหตุ :

10

10

ประกาศวัน, เวลา, สถานที่ ดําเนินการ
รายชื่อผูมีสิทธิรับการสอบคัดเลือก
ไมนอยกวา 10 วันทําการ

1. คําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบคัดเลือกอยางชา
2. ประกาศรับสมัคร ฯ อยางชา
3. สงประกาศ, คําสั่ง อยางชา
4. ประกาศรายชื่อ อยางชา
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15

20 ต.ค.58 21 ต.ค.58 22 ต.ค.58 26 ต.ค.58 27 ต.ค.58 28 ต.ค.58 29 ต.ค.58 30 ต.ค.58 2 พ.ย.58 3 พ.ย.58 4 พ.ย.58 5 พ.ย.58 6 พ.ย.58 9 พ.ย.58 10 พ.ย.58

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
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8

สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศรับสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 3 ชุด ให ก.อบต. กอนวันเริ่มรับสมัครไมนอยกวา 7 วันทําการ
(กอนรับสมัคร ไมนอยกวา 15 วันทําการ)

วัน/เดือน/ป
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การดําเนินการ

จํานวนวัน
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เปดรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ
11 - 25 พฤศจิกายน 2558 (10 วันทําการ)

จํานวนวัน

1

2

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

ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558

(1) ใหประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 15 วันทําการและใหประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก และใหประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือก ระเบียบ
หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือกกอนวันดําเนินการสอบคัดเลือกไมนอยกวา 10 วันทําการ
(2) การประกาศรับสมัคร และรับสมัคร ใหกําหนดวันสอบคัดเลือกใหพรอมกันทั่วประเทศ 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

แผนการดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงตางสายงาน
สําหรับตําแหนงบริหารขององคการบริหารสวนตําบล รอบเดือน ธันวาคม 2558
วัน / เดือน / ป

เรื่อง

1 – 16 ต.ค.58

ประสานงานติดตอคณะกรรมการฯ พรอมทําหนังสือเชิญรวมเปนกรรมการ

16 ต.ค.58

ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ไมนอยกวา 7 คน
แจงคําสั่ง และหนังสือเชิญประชุม

19 ต.ค.58

ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1 หองประชุมหลวงทรงพล

เวลา 10.00 น.

- กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการสอบคัดเลือก
- ขั้นตอนในการสอบคัดเลือก

19 ต.ค.58

ออกประกาศรับสมัคร, โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลลงนาม

19 ต.ค.58

สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด และสําเนาประกาศรับสมัคร จํานวน
3 ชุด ให ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี กอนรับสมัครไมนอยกวา 7 วันทําการ และ
แตงตั้งเจาหนาที่รับสมัครสอบคัดเลือก และ จนท. ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร

11 - 24 พ.ย.58

วันรับสมัครสอบคัดเลือก ไมนอยกวา 10 วันทําการ

24 พ.ย.58
เวลา 10.00 น.

ประชุมคณะกรรมการออกขอสอบ ครั้งที่ 2
หองประชุมสํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

25 พ.ย.58

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลลงนาม
กอนวันสอบคัดเลือกไมนอยกวา 10 วันทําการ

12 ธ.ค.58
เวลา 08.00 น.

สอบขอเขียน
หองประชุมหลวงทรงพล

15 ธ.ค.58

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลลงนาม

16 ธ.ค.58
เวลา 08.30 น.

ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 3
สอบสัมภาษณ หองประชุมหลวงทรงพล

18 ธ.ค.58

อบต. ประกาศผลการสอบคัดเลือก และรายงานเสนอชื่อผูที่ผานการสอบคัดเลือก
เพื่อขอความเห็นชอบตอ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรี และออกคําสั่งแตงตั้งใหมีผล
ไมกอนวันที่ปฏิบัติหนาที่

หมายเหตุ

