
Internet ใหม/พี่หนึ่ง 

 
 
 

ประกาศรับสมัครขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
อบจ. ชลบุรี ที ่ชบ (ก.จ.จ.) 51001/13468  ลงวนัที ่29 กรกฎาคม  2547 

ชื่อสวนราชการ ประกาศเรื่อง จํานวน วันและสถานที่รับสมัคร หมายเหต ุ
องคการบริหารสวน
จังหวัดชลบุรี 

รับสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อโอนขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดอื่นมาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงบริหารที่วาง  ดังนี้ 
1.  ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานคลัง ระดับ 7) 
2.  ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 
3.  ตําแหนงนักบริหารงานนโยบายและแผน 
ระดับ 6 
4.  ตําแหนงนักบริหารงานคลัง ระดับ 6 
 

 
 
 

1 อัตรา 
 

1 อัตรา 
1 อัตรา 

 
1 อัตรา 

 
 
 

ใหผูประสงคเขารับการคัดเลือกยื่นคํารอง
ขอโอนและเอกสารที่เกี่ยวของดวยตนเอง
ตอเจาหนาที่รับสมัคร ตั้งแตวันที่ 11 
สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 1 กันยายน 
2547 ในวันและเวลาราชการ ณ องคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม    
ไดที่  สํานักปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดชลบุรี 
โทร. 0-3839-8038 - 42                
ตอ 121-125 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Internet ใหม/พี่หนึ่ง 

 
 
 

ประกาศรับสมัครขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
อบจ. ชลบุรี ที ่ชบ (ก.จ.จ.) 51001/13466  ลงวนัที ่29 กรกฎาคม  2547 

ชื่อสวนราชการ ประกาศเรื่อง จํานวน วันและสถานที่รับสมัคร หมายเหต ุ
องคการบริหารสวน
จังหวัดชลบุรี 

รับสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อโอนขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานสวนทอง 
ถิ่น หรือขาราชการประเภทอื่นมาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงบริหารที่วางตําแหนงนัก
บริหารงานทั่วไป ระดับ 6 
 
 

2 อัตรา 
 
 
 

ใหผูประสงคเขารับการคัดเลือกยื่นคํารอง
ขอโอนและเอกสารที่เกี่ยวของดวยตนเอง
ตอเจาหนาที่รับสมัคร ตั้งแตวันที่ 11 
สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 1 กันยายน 
2547 ในวันและเวลาราชการ ณ องคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม    
ไดที่  สํานักปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดชลบุรี 
โทร. 0-3839-8038 – 42               
ตอ 121-125 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Internet ใหม/พี่หนึ่ง 

 
 
 

ประกาศรับสมัครขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
อบจ. ระยอง ที่ รย (ก.จ.จ.) 51001/2355  ลงวนัที ่30 กรกฎาคม  2547 

ชื่อสวนราชการ ประกาศเรื่อง จํานวน วันและสถานที่รับสมัคร หมายเหต ุ
องคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง 
 

รับสมัครสอบคัดเลือกขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด เพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนักบริหาร ระดับ 6 ดังนี้ 
1.  ตําแหนงนักบริหารงานคลัง ระดับ 6 
2.  ตําแหนงนักบริหารงานชาง ระดับ 6 
 
 

 
 
 

4 อัตรา 
3 อัตรา 

 
 

กําหนดรับสมัครสอบคัดเลือก ใน
ระหวางวันที่ 11 สิงหาคม 2547          
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 ใหผูที่
ประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกยื่น        
ใบสมัครสอบคัดเลือกตามแบบที่
กําหนดผานหนวยงานตนสังกัด  
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกับตําแหนงตอ            
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น พรอม
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ          
โดยใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอ         
เจาหนาที่รับสมัครในวันและเวลา 
ราชการ ณ หองสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด องคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง หากพนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว คณะกรรมการ 
คัดเลือกฯ จะถือวาไมมีผูประสงค
สมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง 
โทร. 0-3861-7430 ตอ 212 
  
 
 
 
 
 



Internet ใหม/พี่หนึ่ง 

 
 

ประกาศรับสมัครขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
อบจ.  ยโสธร ที่ ยส (ก.จ.จ.) 51001/31 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม  2547 

ชื่อสวนราชการ ประกาศเรื่อง จํานวน วันและสถานที่รับสมัคร หมายเหต ุ
องคการบริหารสวน
จังหวัดยโสธร 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนขาราชการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดมาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงบริหาร  ดังนี้ 
1.  ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับ 7) 
2.  ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง                
(นักบริหารงานคลัง  ระดับ 7) 
3.  ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง                 
(นักบริหารงานชาง ระดับ 7) 
 
 

 
 

 
1 อัตรา 

 
 

1 อัตรา 
 

1 อัตรา 
 

ใหผูที่ประสงคเขารับการคัดเลือกยื่น
คํารองขอโอนและเอกสารที่เกี่ยวของ
ดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร         
ตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2547           
ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2547 ในวันและ
เวลาราชการ ณ สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด องคการบริหาร
สวนจังหวัดยโสธร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ยโสธร  
โทร. 0-4571-1642 ตอ 103 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Internet ใหม/พี่หนึ่ง 

 
 

ประกาศรับสมัครขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
อบจ. นาน ที่ นน  51001/1196  ลงวนัที ่21 กรกฎาคม  2547 

ชื่อสวนราชการ ประกาศเรื่อง จํานวน วันและสถานที่รับสมัคร หมายเหต ุ
องคการบริหารสวน 
จังหวัดนาน 

รับสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน         
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด          
มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหาร ดังนี้ 
1.  ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด (นักบริหารงาน อบจ. ระดับ 9) 
2.  ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด (นักบริหารงาน อบจ. ระดับ 8) 
3.  ตําแหนงผูอํานวยการกองแผนและ
งบประมาณ (นักบริหารงานนโยบายและ
แผน ระดับ 8) 
4.  ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง (นัก
บริหารงานชาง ระดับ 8 
5.  ตําแหนงนักบริหารงานการคลัง ระดับ 7 
6.  ตําแหนงนักบริหารงานชาง ระดับ 7 
 

 
 

 
1 อัตรา 

 
1 อัตรา 

 
1 อัตรา 

 
 

1 อัตรา 
 

2 อัตรา 
1 อัตรา 

 

กําหนดวันรับสมัครเพื่อรับโอนระหวาง
วันที่ 30 กรกฎาคม 2547 – วันที่ 24 
สิงหาคม 2547 โดยที่ผูประสงคจะสมัคร
เขารับการคัดเลือกยื่นคํารองขอโอนตาม
แบบที่กําหนดพรอมเอกสารและหลักฐาน
ที่เกี่ยวของดวยตนเองตอเจาหนาที่รับ
สมัคร ณ สํานักปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดนาน 
ถนนสุริยพงษ อําเภอเมือง จังหวัดนาน 
55000 ในวันและเวลาราชการ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นาน 
โทร.   0-5471-0015 ตอ 116 
 
 
 
 

 
 
 
 



Internet ใหม/พี่หนึ่ง 

ประกาศรับสมัครขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
อบจ.  อุตรดิตถ ที ่อต 51001/991  ลงวนัที่ 26 กรกฎาคม  2547 

ชื่อสวนราชการ ประกาศเรื่อง จํานวน วันและสถานที่รับสมัคร หมายเหต ุ
องคการบริหารสวน
จังหวัดอุตรดิตถ 

รับสมัครสอบคัดเลือกขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดเพื่อเลื่อนและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตําแหนง     
นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 

1 อัตรา 
 

กําหนดรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ใน
ระหวางวันที่ 4 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 
18 สิงหาคม 2547 โดยใหผูประสงค
จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัคร
สอบคัดเลือกฯ ตามแบบที่กําหนด 
ผานองคการบริหารสวนจังหวัดตน
สังกัด พรอมดวยแบบประเมินบุคคล
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตําแหนงตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้น ยื่นคํารองขอสมัครและเอกสารที่
เกี่ยวของดวยตนเองตอเจาหนาที่รับ
สมัครหรือจัดสงเอกสารทางไปรษณีย 
ณ สํานักปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ ถนนประชานิมิตร ตําบล 
ทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัด
อุตรดิตถ 53000 ในกรณีที่จัดสง
เอกสารทางไปรษณียจะถือเอาวัน
ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญหาก
พนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวถือ
วาไมมีผูสมัครสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ  
โทร. 0-5541-4671 
 
 
 
 

 




