
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 

เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 

----------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จะด าเนินการับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยน
สายงานพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร   
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๘๖ และข้อ ๙๑ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม 
๒๕๔๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบกับมติคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง
สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  จึง
ประกาศรับสมัครสอบคดัเลือกพนักงานส่วนต าบลสายงานผู้ปฏิบัติ ให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  ดังนี้ 

  ๑. ต าแหน่งทีจ่ะด าเนินการสอบคัดเลือก 
      ๑.๑  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  (นักบริหารงานคลัง ๖)  เลขที่ต าแหน่ง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑  
จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๒. รายละเอียดต าแหน่ง 
      หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (รายละเอียดตามผนวก ก.) 
  ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก (รายละเอียดตามผนวก ข.) 
  ๔.  การสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
   ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก  ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเองในระหว่าง
วันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘   ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่    อ าเภอ
หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ   ในวันและเวลาราชการ 

  ๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ๕.๑  ใบสมัครสอบคัดเลือก     (เอกสารหมายเลข  ๑) 
  ๕.๒  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งเพ่ือแต่งตั้ง 

       พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  (เอกสารหมายเลข  ๒) 
  ๕.๓  หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (เอกสารหมายเลข  ๓) 
  ๕.๔  รูปถ่ายเครื่องแบบพนักงานส่วนต าบลหน้าตรงไม่สวมหมวก 

       ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๑  ปี)  จ านวน    ๓   รูป  
  ๕.๕  ใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน ๖ เดือน    จ านวน    ๑   ฉบับ 

๕.๖  ส าเนาบัตรประวัติการรับราชการของผู้สมัครสอบคัดเลือก      จ านวน    ๑  ชุด 
  ๕.๗  ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร 

       สอบคัดเลือก       จ านวน    ๑  ฉบับ 
  ๕.๘  ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบล   จ านวน   ๑   ฉบับ 
  ๕.๙ หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 



  ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้  ผู้สมัครสอบคัดเลือก  ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน  ตรงตามประกาศรับรับสมัครสอบคัดเลือก  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร
สอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  
และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ  

 ๖. ค่าธรรมเนียมการสมัคร   
     ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก  ในอัตรา   ๒๐๐.- บาท       (เมื่อสมัคร

แล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกจะไม่คืนกรณีใดๆ) 

  ๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
      องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และมี
สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  ในวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอ
หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๔๐๕-๖๐๑๑ 

  ๘. วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
      ก าหนดวันสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  ห้อง
ประชุมพญาแล  ชั้น  ๕  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๔๐๕-๖๐๑๑   

      ๙. หลักสูตรและวิธีการการสอบคัดเลือก 
      หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกแบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน  
ประกอบด้วย    
    ๙.๑  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)   คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
       ทอสอบความรู้ความสามารถ  และความคิดริเริ่มในการก าหนดและปรับปรุง  นโยบาย  
แผนงาน  ระบบงาน  และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด  และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย  
จ านวน  ๑๐๐  ข้อ  (รายละเอียดตามภาคผนวก  ค.)    
    ๙.๒  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค  ข.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
       ทอสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งตามแนวที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย  จ านวน  ๑๐๐  ข้อ  (รายละเอียดตามภาคผนวก  ง.)    
    ๙.๓  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค  ค.)  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
   ทดสอบโดยประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ  โดย
วิธีการสัมภาษณ์ 

 ๑๐. ข้อห้ามส าหรับพระภิกษุและสามเณร 
      พนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในระหว่างลาอุปสมบท  ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบตามหนังสือ
ส านักงาน ก.อบต.ด่วนมาก  ที่  มท.๐๓๑๑/ว๕๖๒๖  ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๔๔  เรื่อง  พระภิกษุสมัครสอบ   
 ๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค  และได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตาม
หลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ทั้งนี้  คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกจะก าหนดให้ผู้สมัครสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป  หรือภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อนแล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  เข้าสอบในภาคอ่ืนต่อไปได้  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  โดย
เรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่ผู้สอบได้ได้คะแนนเท่ากันให้ตัดสินดังนี้ 
  ๑๑.๑   ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  ๑๑.๒  ในกรณีที่คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 



  ๑๑.๓   ในกรณีที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  ๑๑.๔  ในกรณีที่ได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  ๑๒. ประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชี 
      องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จะประกาศผลการสอบคัดเลือก  ภายใน  ๕  วันท าการนับจาก
วันสอบคัดเลือก  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  และจะประกาศ
ขึน้บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  จ านวน  ๒  เท่าของอัตราว่างตามท่ีประกาศรับสมัครสอบ 
  ๑๓. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
      องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  จ านวน  ๒  เท่า
ของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบ  โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่  ๑  ภายใน  ๓๐  วันนับ
จากวันประกาศผลการสอบคัดเลือก ฯ  และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้ง
แล้วบัญชีส ารองให้ยกเลิก  
  ๑๔. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ ๑ ภายใน ๓๐  วัน  
นับจากวันประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ  และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามตามจ านวนอัตราว่างที่จะ
แต่งตั้งแล้ว  บัญชีส ารองให้ยกเลิก  ทั้งนี้  ในการบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการสอบคัดเลือกตามประกาศผลการสอบคัดเลือก  
จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ   

      ประกาศ  ณ  วันที่   ๘   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

               
 (นายโกสิต  บุญเสนา ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(ผนวก  ก.) 
รายละเอยีดต าแหนง่ หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ 

คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งและความรู้ความสามารถ 
 

ชื่อต าแหน่ง     นักบริหารงานการคลัง ๖ 
 

ต าแหน่งประเภท   บริหาร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก  และ
คุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก  หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่  ความรับผิดชอบ  
ความยาก  และคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน  ควบคุมและรับผิดชอบการ  ปฏิบัติงานด้านการคลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบริหารงานการคลังใน
ลักษณะผู้ช านาญการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และด าเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่
ต้องใช้ความช านาญ โดยตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงิน
และบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการ
เงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง  เกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงิน
งบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานแทนตัวเงิน 
พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัย
ผลการปฏิบัติงาน  ซ่ึงจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ  ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลัง
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลท ารายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  พิจารณาปรับปรุงแก้ไข  ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์
การประมาณรายรับรายจ่าย ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปของเทศบาล  สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ ด าเนินการให้มีการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  อย่างทั่วถึง 
ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุม
ตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็น
กรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้
ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง
เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

/ ในฐานะ … 
 



- ๒ - 
 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน 
วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล 
และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ท าหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑.  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์    

บริหารการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ 
และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนด 
ให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  และ 

๒. ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๖ หรือที่  ก.ท.เทียบเท่า  และได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ 
งานด้านการคลัง หรือการเงินและบัญชี  หรือการจัดเก็บรายได้ หรือการพัสดุ หรือการตรวจสอบภายใน 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับงานบริหารงานการคลังมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ในการบริหารงานการคลังอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการ 

แผ่นดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น  ๆ ที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
๔. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๕. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
๖. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๗. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
๘. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดท าแผ่นตารางท าการ (Spreadsheet) 

 
 

************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ผนวก ข.) 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลผู้ปฏิบัติงาน 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
   ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานคลัง ระดับ  ๖) 

 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 

๑. เป็นพนักงานส่วนต าบล ซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติไม่ต่ ากว่าระดับ ๖ หรือเทียบเท่า 
๒. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการงานด้านการคลัง  งานการเงินและบัญชี  งานการจัดเก็บรายได้   

งานพัสดุ  งานตรวจสอบภายใน  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี    
๓.  มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต.

ก าหนด  
 
 
 

****************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ผนวก ค) 
 

ขอบเขตเนื้อหา วิชา สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลผู้ปฏิบัติงาน 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน  (นักบริหารงานคลัง ๖)   
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป      (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

ให้ทดสอบ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย) ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  

 พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
๓. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ. ศ.  ๒๕๔๖ 
๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   พ. ศ.  ๒๕๔๐ 
๕. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   พ. ศ.  ๒๕๓๙ 
๖. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน 
๘. ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
๙. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑ 
๑๐. เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

 
 

*********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ผนวก ง) 
 

ขอบเขตเนื้อหา วิชา สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลผู้ปฏิบัติงาน 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน  (นักบริหารงานคลัง ๖)   
 
ข.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง    (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

ให้ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนั้น  โดยวิธีสอบข้อเขียน  (ปรนัย 
๑๐๐  คะแนน) วัดความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.   
     ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและ

การตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และ

แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
๕. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ.๒๔๗๕ 
๖. พระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ.๒๕๑๐ 
๗. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.๒๕๐๘ 
๘. การจัดท าแผนที่ภาษี/การพัฒนารายได้/การบริหารงานคลัง 

 
********************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๑  

เลขประจ าตัวสอบ ……………. 

 
                       

ใบสมัครสอบคดัเลือกพนกังานสว่นต าบลเพือ่เปลีย่นสายงานผูป้ฏบิัตเิปน็สายงานผูบ้รหิาร 
ต าแหนง่  หวัหน้าฝา่ยการเงนิ  (นักบรหิารงานคลงั ระดับ  ๖) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าใหญ ่ อ าเภอหนองบวัแดง จังหวดัชยัภมู ิ
 

------------------------------ 
เรยีน คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ 

  ด้วยข้าพเจ้า ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนต าบลสายงาน
ผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานคลัง ระดับ  ๖)  จึงขอแจ้งรายละเอียดของ
ข้าพเจ้ามาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
๑.  ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................... .. 
๒.  ต าแหน่งปัจจุบัน..........................................................................ระดับ............................. ....................... 
     สังกัด(งาน/ฝ่าย)...................................................อ าเภอ................................จังหวัด.............. ................. 
๓.  อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗.........................บาท  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘.........................บาท 
๔.  เกิดวันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ................รวมอายุ................ปี...........เดือน...... .............วัน 
๕.  วันที่บรรจุเข้ารับราชการ..........เดือน...................พ.ศ. ...............รวม...........ปี.............เดือน.................วัน 
๖.  ประวัติการด ารงต าแหน่ง (ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการครั้งแรก และให้ข้อมูลเฉพาะ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับต าแหน่งหรือเปลี่ยนสายงานหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืนหรือโอนกลับมาเท่านั้น) 
 

 
ระดบั 

 
ชื่อต าแหนง่ 

 
สงักดั 

วนั/เดอืน/ป ี
ที่ไดร้ับการแต่งตัง้ 

รวมระยะเวลาการ
ด ารงต าแหนง่ 
(วนั/เดือน/ปี) 

     
     
     
     
     

 
๗.  สถานที่ติดต่อ 

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
  บ้านเลขท่ี...................ซอย/ตรอก...........................ถนน..................................................... 
  แขวง/ต าบล..............................เขต/อ าเภอ..................................จังหวัด............................  
  รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์......................................โทรสาร...........................  
 
 
 
 

รูปถ่ายขาด 
๑x๑.๕  นิ้ว 

(ถ่ายไว้ไม่เกิน  
๖  เดือน) 
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๘.  สถานภาพครอบครัว 
   โสด     สมรส     อ่ืน ๆ  
 ชื่อคู่สมรส............................................สกุล..................................อาชีพ........................... ............. 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
   ไม่มีบุตร/ธิดา    มีบุตร/ธิดา  จ านวน...........คน (ชาย...........คน  หญิง..........คน) 

๙.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เป็นโรคเหลา่นี้หรอืไม่ 
ความดนัโลหติสูง หวัใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่น ๆ 
      
      
 

๑๐.  ประวัติการศึกษา 
วฒุกิารศึกษา 

ระดบัการศกึษา สาขา สถาบนั ประเทศ ว/ด/ป ทีส่ าเรจ็ 
การศึกษา 

การไดร้บัทนุ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เทคนิคหรือเทียบเท่า 

     

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูงหรือเทียบเท่า 

     

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอื่น ๆ  
ที่ส าคัญ 

     

 
๑๑.  ดูงาน (ที่ส าคัญ ๆ ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที ่ ระหวา่งวนัที ่ ทุนการดงูาน 
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๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ปฏบิตังิาน ระยะเวลาการ 
ปฏบิตัิงาน 

ผลส าเรจ็ 

    
    
    
    
    
 

๑๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
       ภาษาอังกฤษ 
............................................................................................................................. .......................................... 
      คอมพิวเตอร์ 
............................................................................................................................. .......................................... 
      อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) 
.......................................................................................................................................................................  
 

๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
............................................................................................ ........................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 

 

๑๕.  วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 (กรณีมีหลายคุณวุฒิ ให้ใช้วุฒิที่ส าเร็จการศึกษาก่อน)  ได้แก่............................................................... 
 จากสถานศึกษา..........................................เมื่อวันที่..........เดอืน.............. ...............พ.ศ. .................... 
 

๑๖.  วุฒิการศึกษาสูงสุด (หากมีวุฒิมากกว่า  ๑  วุฒิการศึกษาให้เลือกเฉพาะวุฒิที่เห็นว่าเกี่ยวกับงานใน   
       หน้าที่มากที่สุด) ที่ได้รับ  ได้แก่...............................................จากสถานศึกษา........... ............................. 
       เมื่อวันที่......................เดือน........................................................พ.ศ. .......................... ......................   

๑๗.  เกียรติบัตร รางวัล เหรยีญตราต่าง ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(ระบุชื่อเกียรติบัตร / รางวัล / อันดับรางวัล / ปี พ.ศ. ที่ได้รับ / และหน่วยงานที่มอบ พร้อมทั้งแนบส าเนา
เอกสารหลักฐานมาด้วย 
๑)....................................................................................................................... .............................. 
๒)........................................................................................................................... ......................... 
๓)........................................................................ ............................................................................ 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ที่
จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนต าบลสายงานผู้ ปฏิบัติเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในสายงานผู้บริหาร  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานคลัง ระดับ  ๖)  ตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ลงวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ ทุก
ประการ ทั้งนี้ หากตรวจสอบว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือใช้ข้อความไม่ถูกต้อง  ตามความเป็นจริง หรือไม่มี
คุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
 

     (ลงชื่อ)........................................................ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
              (.......................................................) 
    ต าแหน่ง............................................................ 
    วันที่.....................เดือน.................................พ.ศ. ............ 
 

(     )  หลักฐานครบถ้วน 
(     )  ปัญหาคือ............................. 
ลงลายมือชื่อ............................... เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
........................./.........................../....................... 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จ านวน..................บาท 
ไว้แล้วตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..................เลขที่....................... 
       ลงลายมือชื่อ..................................เจ้าหน้าที่รับเงิน 
       ........................./........................../.......................... 

 
การตรวจสอบของเจา้หน้าที่ 
(      )  ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
(      )  ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
 
      (ลงชื่อ).................................................................ผู้ตรวจ 
          (...................................................) 
          เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก 
 

     (ลงชื่อ).................................................................ผู้ตรวจ 
          (......................................................) 
                     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก 
 

(ลงชื่อ).................................................................ผู้ตรวจ 
          (......................................................) 
                     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข  ๒  

แบบประเมินบคุคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกบัต าแหนง่  
เพื่อเปลีย่นสายงานจากผูป้ฏบิตัิเปน็สายงานผูบ้รหิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ใหญ่ 

 
 ตอนที ่๑ ข้อมลูเบือ้งตน้ของผูร้บัการประเมนิ (ส าหรบัผูร้บัการประเมนิกรอก)  

๑.ชื่อและนามสกุลของผู้รับการประเมิน ................................................................................................................  

๒.วุฒิการศึกษา………….…………………….สาขาวิชา ………………………………ระดับการศึกษา................................ 

   สถานศึกษา .................................................................................. จบการศึกษาเม่ือปี พ.ศ.................................... 

๓.เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่..........เดือน...........  พ.ศ. ........... ต าแหน่ง…………………………………………................. 

๔.ได้ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และ เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
     ๔.๑  ......................................................................รวม..............................ปี...............................เดือน  
     ๔.๒  ......................................................................รวม..............................ปี.................... ...........เดือน 
     ๔.๓  ......................................................................รวม..............................ปี.................... ...........เดือน 

๕. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง…………………………………………………………ระดับ..................ขั้น.............................บาท 

    สังกัด ........................................................องค์การบริหารส่วนต าบล.........................อ าเภอ................................. 

    จังหวัด.........................................เมื่อวันที่ ...................... เดือน .........................พ.ศ............................................ 

๖.ประวัติการด าเนินการทางวินัย (ถ้ามี)  

    ............................................................................................................... ...                     
    .............................................................................................................................. ............................................... 
    ............................................................................... ...............................................................................................  

๗.ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 

                                                               (ลงชือ่)............... ...........................................ผู้รับการประเมิน 

                                                                         ( ...................................................... ) 

                                                            ต าแหน่ง   ............................................................................... 

                                                                  วันที…่……เดือน……………….พ.ศ. .................... 
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ตอนที ่ ๒  แบบประเมนิบุคคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (ส าหรบัผูป้ระเมินกรอก) 
หมวด ๑ องค์ประกอบที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน) คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ 

๑.๑  ความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

                 ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู้  ประสบการณ์  ความ
ช านาญ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เก่ียวข้องกับ
ต าแหน่งรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ฯลฯ 

                 ข.  พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงาน 

ให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยค านึงถึงความถูกต้อง  ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์และงานเสร็จทันเวลา  ทั้งนี้ให้รวมถึง ความสามารถใน
การแก้ปัญหา  เชาว์ปัญญา  และความถนัดเฉพาะงาน  ฯลฯ 

๒๐  

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

      พิจารณาจากความตั้งใจ  ความเต็มใจ  และความมุ่งมั่นที่จะ
ท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการไม่ละเลย
ต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น  ฯลฯ 

๒๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด  ๒  ความประพฤติ  (๒๐  คะแนน) ๒๐   

            พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและประวัติ
การท างาน  รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม  การปฏิบัติตามนโยบาย
และแบบแผนของราชการ  ฯลฯ   

  

 

 

 

หมวด  ๓  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง(๔๐ คะแนน)    

๓.๑  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 

      พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ
แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ  มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ท างาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานยาก  หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 
ฯลฯ 

 

 

๘  
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ตอนที ่ ๒  (ต่อ)  แบบประเมนิบุคคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับต าแหนง่ (ส าหรบัผูป้ระเมนิกรอก)  
 คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ 

            ๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ 

             พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต่อประชาชน  ระบบราชการ และ
งานในหน้าที่  แรงจูงใจ  และความกระตือรือร้นในการท างาน ความ
จงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิด  ความเชื่อและอุดมการณ์ 

ที่สอดคล้องกับนโยบาย  โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ  ฯลฯ 

๘   

           ๓.๓ ความเป็นผู้น า 

             พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การ
ตัดสินใจ การวางแผนงาน  การมอบหมายงาน  การให้ค าแนะน า 

และการพัฒนา  การควบคุมงาน  ความใจกว้าง  และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบ 

และยุติธรรม  ฯลฯ 

๘   

         ๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 

     พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ตลอดจน
กิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม  ฯลฯ 

๘   

          ๓.๕  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 

     พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับ
สถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับ 

ผู้อื่น ฯลฯ 

๘   

รวม ๑๐๐   

ตอนที่  ๓  สรุปผลการประเมิน 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับ 

  การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

  (..................)   ผ่านการประเมิน     (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ ) 

 (..................)   ไม่ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ ) 

                                                     (ลงชื่อ) ............................................................ 

             (                                               ) 

            ต าแหน่ง ............................................................  



           - ๔ – 

       

 ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

  สรุปผลการประเมิน 

 (..................)   สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากผ่านการประเมิน 

 (..................)   ไมสมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน 

 

 

     (ลงชื่อ) ...................................................... ...... 

              (                                      ) 

                     ต าแหน่ง................................................................ 
 
 
 
 
 
 

 


