ประกาศรับสมัคร ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง กองแผนงาน
สานักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่นาโขง
ตำแหน่ งผู้อำนวยกำรกอง กองแผนงำน สำนักงำนเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรแม่นำโขง มีวำระ ๓ ปี
1 กรกฎำคม ๒๕๖5 ถึง 30 มิถุนำยน 2568 โดยปฏิบัติหน้ำที่ประจำที่ สำนักงำนเลขำธิ กำรคณะกรรมำธิกำร
แม่นำโขง นครหลวงเวียงจันทน์ สำธำรณะรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
คุณสมบัติเบืองต้นของผู้สมัคร
1) เป็ นข้ ำรำชกำรระดั บช ำนำญกำรพิ เศษขึ นไป ที่ เคยด ำรงต ำแหน่ งผู้ อ ำนวยกำรกอง กลุ่ มหรื อส่ วน
เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนองค์กรมหำชน รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน องค์กรระหว่ำงรัฐบำล/องค์กรระหว่ำงประเทศในระดับ
ผู้อำนวยกำร หรือผู้จัดกำร ขึนไป
2) มี ป ระสบกำรณ์ ในกำรท ำงำนไม่ ต่ ำกว่ ำ 15 ปี ในด้ ำนกำรบริ ห ำรโครงกำร/กำรท ำงำนด้ ำ น
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หรือกำรวำงแผนพัฒนำลุ่มนำ
3) มี ป ระสบกำรณ์ ในกำรปฏิ บั ติ งำนด้ ำนควำมร่ว มมื อ ระหว่ำงประเทศ และกำรมี ป ระสบกำรณ์
ในกำรทำงำนในลุ่มนำโขงถือเป็นข้อได้เปรียบ
4) มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและงบประมำณ (4 M) โดยกำรเป็นหัวหน้ำ/
ผู้อำนวยกำร โครงกำร/กลุ่ม/ฝ่ำย หรือ กอง อย่ำงน้อยกว่ำ 8 ปี
5) จบกำรศึ ก ษำไม่ ต่ ำกว่ ำปริ ญ ญำโท สำขำ development studies water/natural resources
planning, law, public administration, organizational development, economics, management
หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง
6) มีสัญชำติไทย อำยุไม่เกิน 57 ปี ณ วันเริ่มต้นปฏิบัติงำน
7) มี ทั กษะกำรใช้ภ ำษำอั งกฤษได้ดี ทั งกำรฟั ง พู ด อ่ำน และกำรเขี ยน โดยมี ผ ลกำรสอบ TOEIC
ที่ยังไม่ห มดอำยุ ไม่น้อยกว่ำ 800 หรือผลทดสอบภำษำอังกฤษอื่นที่ มีมำตรฐำนเทียบเท่ำกันได้ เช่น TOEFL
หรือ IEFLTS เป็น ต้น หรือจบกำรศึกษำในมหำวิทยำลัยที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำหลั ก (ตำรำงเทียบผลสอบ
ภำษำอังกฤษ แนบไว้ท้ำยประกำศนี)
โดยมีรำยละเอียดงำน (Job description) ตำมเอกสำรแนบ 1

การสมัคร
ระหว่ำงวันที่ 14 มีนำคม ถึง 18 เมษำยน 2565
โดยให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสำรที่ลงนำมรับรองทุกฉบับ โดยมีต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนำ 6 ชุด ดังนี
๑ ใบสมัคร (Personal History Form) ตำมเอกสำรแนบ ๒
2 CV ที่แสดงถึงคุณสมบัติ ข้อ ๑, ๒, ๓, และ ๔ ของผู้สมัคร เป็นภำษำอังกฤษ
๓ หลักฐำนกำรศึกษำ
๔ สำเนำบัตรประชำชน หรือ หนังสือเดินทำง
๕ หลักฐำนกำรใช้ทักษะภำษำอังกฤษ
๖ และเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
มำยัง
สำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรแม่นำโขงแห่งชำติไทย
อำคำรจุฑำมำศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภำวดีรังสิต
แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210.
หรื อ ทำงไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ interonwr@gmail.com ภำยในวัน ที่ 18 เมษำยน 2565 โดยกำรส่ งทำง
ไปรษณียจ์ ะพิจำรณำวันที่ประทับตรำไปรษณีย์เป็นสำคัญ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก:
คณะกรรมกำรคั ด เลื อ กฯ จะด ำเนิ น กำรคั ด เลื อ กโดยกำรประเมิ น จำกเอกสำรข้ อ มู ล ที่ ผู้ ส มั ค รส่ งมำ
ซึ่ ง ใช้ วิ ธี ก ำรสอบข้ อ เขี ย น และ/หรื อ กำรสอบสั ม ภำษณ์ หรื อ อำจก ำหนดวิ ธี อื่ น ใดเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยก็ ได้
ทังนี คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก กำรกำหนดเกณฑ์กำรประเมินและยกเลิกกำร
รับสมัครคัดเลือกครังนีได้ ตำมที่เห็นสมควร
การประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ
กรณี ที่ มีกำรสอบข้อเขีย น และ/หรือกำรสอบสั มภำษณ์ หรือด้วยวิธีอื่นใดเพิ่ มเติมด้ วยนัน จะแจ้งวัน
เวลำ และสถำนที่สอบให้ผู้สมัครที่ผ่ำนกำรประเมินจำกเอกสำรข้อมูลที่ผู้สมัครส่งมำ ได้ทรำบล่วงหน้ำ
………………………………………………………………………………………..

