
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลนาทราย 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงต้ังผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงผูบริหาร 

ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 
--------------------------------------------------- 

  ดวย องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จะดําเนินสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล เพื่อแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงในระดับสูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัด
อุดรธานี 
           อาศัยอํานาจตามความแหงประกาศ  ก.อบต.จ.อุดรธานี เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือก
สําหรับพนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่  ๒๓ มกราคม 2558  องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานสวนตําบล  รายละเอียด ดังน้ี  
 ๑.  ชื่อตําแหนงท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือก 

๑.๑ ตําแหนง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม) ระดับ 6 
        เลขที่ตําแหนง 11-0106-001   จํานวน  ๑  อัตรา 
                 1.2 ตําแหนง นักบริหารงานคลัง (หัวหนาฝายบัญชี) ระดับ 6 
        เลขที่ตําแหนง 04-0103-002   จํานวน  1  อัตรา 
 2. คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก (ตามประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงาน
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่  ๒๓ มกราคม 2558  แนบทายประกาศ) 
       รายละเอียดตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผูสมัครและ
ความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือก แนบทายประกาศ (เอกสารหมายเลข 1)  
 ๓. การรับสมัครและสถานท่ีรับสมัคร 
               ใหผูที่มีความประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือกย่ืนใบสมัคร ตามเอกสารตางๆ ตามที่คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกฯกําหนด ดวยตนเอง  ไดที่สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัด
อุดรธานี  ต้ังแตวันท่ี 24 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม  2558..  ในวันเวลาราชการ  โทร. 0 4227 0098  โดยชําระ
คาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกทานละ 400 บาท 
 ๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองยื่นพรอมใบสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหย่ืนใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครสอบคัดเลือก พรอม
ดวยหลักฐานซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือกํากับไวในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร ดังตอไปน้ี 
   ๔.๑ ใบสมัครสอบคัดเลือกตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด และรูปถายเครื่องแบบหนาตรงไมสวมหมวก 
และไมใสแวนดํา ขนาด 1 น้ิว (ถายครั้งเดียวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป โดยเขียนช่ือตัวสกุล หลังรูปถายตนเอง 
(เอกสารหมายเลข ๒) 
   4.2  ใบรับรองแพทย ซึ่งออกไวไมเกิน 1 เดือน 
   ๔.3  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  จํานวน ๑ ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   ๔.4  สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล   จํานวน ๑  ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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 ๔.5 หนังสือยินยอมจากนายกองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดอนุญาตใหสมัครเขารับการสอบ
คัดเลือกและยินยอมใหไปดํารงตําแหนงหากผานการสอบคัดเลือก จํานวน 1 ชุด (เอกสารหมายเลข 4) 

 ๔.6 สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  จํานวน ๑ ชุด 
 ๔.7 แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง (เอกสารหมายเลข ๓) 
 ๔.๘ หนังสือรับรองความประพฤติที่ผูบังคับบัญชารับรองแลว (เอกสารหมายเลข ๕) 

   ๔.9 หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ใบสําคัญการสมรส ฯลฯ 
              ใหผูที่สมัครสอบคัดเลือก ตองตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองวาถูกตองครบถวนตาม
คุณสมบัติในตําแหนงที่รับสมัครน้ัน หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการเขาสอบคัดเลือกฯ และไมมีสิทธิไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ดังกลาว 
 ๕. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
     ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯจํานวน ๔๐๐.-บาท 
 ๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก 
     คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาสอบคัดเลือกกอนวันสอบไมนอยกวา 10 วันการ 
(26  สิงหาคม  2558)  กรณีผูสมัครสอบคัดเลือกไมมีช่ือเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ผูสมัครสอบคัดเลือกผูน้ันมีสิทธิที่จะ
ยืนยันวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในการสมัครสอบคัดเลือก โดยทําหนังสือถึงประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
พรอมหลักฐานไดที่สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  ภายใน 5 วัน นับแตวันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ
คัดเลือก หากพนกําหนดเวลาดังกลาวถือวาผูสมัครสอบคัดเลือกไมประสงคจะใหเพิ่มเติมรายช่ือแตประการใด หรือ
ผูสมัครสามารถสอบถามรายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ไดทางหมายเลขโทรศัพท 0 4227 0098  ในวัน เวลา ราชการ 
 ๗. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก  กําหนดคะแนนรวม ๓๐๐  คะแนน ดังน้ี (เอกสารหมายเลข ๖) 
      ๗.๑ ภาคความรูความสามารถท่ัวไป ภาค ก. (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

-  ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป และความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย 
แผนงาน ระบบงานและการบริหารงานของสวนราชการสังกัดอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนงตามแนวทางที่ระบุไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน  

   ๗.๒  ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ภาค ข. (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
          โดยวิธีสอบขอเขียนใหทดสอบความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนง น้ัน

โดยเฉพาะ โดยวิธีสอบขอเขียน   
     ๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ภาค ค. (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

         ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตางๆ และสัมภาษณตามที่
กําหนดในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง  ดังน้ี 
   1. วิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน ในตําแหนงที่ขอรับการสอบคัดเลือก จํานวน  20 คะแนน 
   2.  ความรอบรูงานในหนาที่   จํานวน 20 คะแนน 
   3.  ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต  จํานวน 10 คะแนน 
   4.  ความรอบรูในการบริหาร   จํานวน 10 คะแนน 
   5.  การบริหารอยางมืออาชีพ   จํานวน 10 คะแนน 
   6.  การบริหารงานบุคคล     จํานวน 10 คะแนน 
   7.  การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ    จํานวน  10  คะแนน 
   8.  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรค และคุณลักษณะอื่นๆ จํานวน 10 คะแนน 
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  เวนแตการสอบคัดเลือกตําแหนงบริหารเพื่อดํารงตําแหนงบริหารตางสายงานจะดําเนินการสอบ
คัดเลือกโดยทดลองความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

๘. วันเวลาและสถานท่ีสอบคัดเลือก 
      คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดําเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 12 กันยายน  2558  ณ สถานที่ที่
คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด โดยจะประกาศกําหนด วัน เวลา และสถานที่ใหทราบตอไป 
 9.  การประกาศวัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
      คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดําเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 12 กันยายน  2558  ณ สถานที่ที่
คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด โดยจะประกาศกําหนด วัน เวลา และสถานที่ใหทราบตอไป 
 10. เกณฑการตัดสิน 
      ผูสอบคัดเลือกได  ตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตร ไมตํ่ากวา รอยละ 60  
          ๑1. กรณีทุจริตในการสอบคัดเลือก 
       ในกรณีที่ปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางอันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการสอบคัดเลือก 
คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานใหองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ทราบ เพื่อพิจารณาวาสมควร
ยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งน้ีทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแต
จะเห็นสมควร ในกรณีที่ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว ก็ใหดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคน้ันใหม 
สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 
 12. องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  จะประกาศข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก จํานวน 2 เทา ของอัตราวาง
ตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผูสอบคัดเลือกไดลําดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อไดมีการ
บรรจุแตงต้ังผูสอบคัดเลือกไดตามจํานวนอัตราวางที่จะแตงต้ังแลว บัญชีสํารองใหยกเลิก  
 13. การแตงกาย 
         ใหผูมีสิทธ์ิเขาสอบคัดเลือกแตงเครื่องแบบปกติกากีคอพับในวันสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 
 ๑4  การแตงต้ัง 
  ผูผานการสอบคัดเลือกในตําแหนงใด จะไดรับการบรรจุและแตงต้ัง ก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก  
ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  จะดําเนินการแตงต้ังผูที่ไดรับการสอบคัดเลือกใหดํารง
ตําแหนงที่สอบคัดเลือกตามลําดับ และแจงนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่มีผูผานการสอบคัดเลือกไดออกคําสั่งใหพน
จากตําแหนงตอไป 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ 3  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

 
(นายเจริญ  ขันทะมูล) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข  1 
 
ชื่อตําแหนง   นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 

ตําแหนงประเภท  บริหาร 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานคอนสูงมาก รับผิดชอบงานบริหารงานสวัสดิการสังคม โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํานวนมาก  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  มีหนาที่ในการพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ทําความเห็น สรุปรายงาน  
เสนอแนะและดําเนินการปฏิบัติงาน  บริหารงานสวัสดิการสังคมที่ยาก  โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ 
หลายดาน  เชน  งานสังคมสงเคราะห  งานพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด  การสงเสริม
สวัสดิการเด็กและเยาวชน  การจัดต้ังกลุมพัฒนาชุมชน  การจัดต้ังศูนยเยาวชน  การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนยเยาวชน  การจัดใหมีกีฬาเด็กและเยาวชน  งานนันทนาการชุมชน การจัดใหมีหองสมุดประชาชน  งานสงเสริมกีฬา
ประชาชน  งานขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน การติดตามผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยราชการ  ตอบปญหา
และช้ีแจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ  ตามที่ไดรับแตงต้ัง  เขารวมประชุมใน
การกําหนดนโยบาย  การปฏิบัติงานพิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน  วางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  
ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1.  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวาน้ีทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง และ 
  2.  ดํารงตําแหนงระดับ 6  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทา โดยปฏิบัติงานทางดานงานสวัสดิการสังคม พัฒนา
ชุมชน  สังคมสงเคราะห มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถในเรื่องของงานสวัสดิการสังคมแลว  จะตอง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
2. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
3. มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการที่สังกัด 
4. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
5. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
7. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
8. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
9. มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 

 
/ช่ือตําแหนง นักบริหารงานคลัง... 
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ชื่อตําแหนง                    นักบริหารงานการคลัง 6 
 

ตําแหนงประเภท   บริหาร 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
คอนขางสูงมาก  ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดานการคลังขององคการบริหารสวนตําบล และปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงานบริหารงานคลังในลักษณะผูชํานาญการ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ทําความเห็น  เสนอแนะ  และดําเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่
ตองใชความชํานาญ  โดยตรวจสอบการจัดงานตาง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายดาน  เชน  งานการคลัง  งานการเงิน
และบัญชี  งานการจัดเก็บรายได  งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ  งานพัสดุ  งานธุรการ  งานจัดการ
เงินกู  งานจัดระบบงาน  งานบุคคล  งานตรวจสอบรับรองความถูกตองเกี่ยวกับการเบิกจาย  งานรับรองสิทธิ  การเบิก
เงินงบประมาณ  การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย  การเก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาและหลักฐานแทนตัวเงิน  
พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินตาง ๆ  รายงานการปฏิบัติงาน  สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  พิจารณา
วินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะตองวางแผนงานดานตาง ๆ  ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานที่สังกัดหนวยงานการคลัง
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล  ทํารายงานประเมินผลการใชจายเงิน
งบประมาณ  พิจารณาปรับปรุงแกไข  ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับรายไดรายจายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะหการ
ประมาณการรายรับรายจาย  กําหนดรายจายของหนวยงานเพื่อใหเกิดการประหยัดและคลองตัวในการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปของ อบต.  สืบหาแหลงที่มาของรายได  ดําเนินการใหมีการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ อยางทั่วถึง  
ตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีตาง ๆ ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ  การจัดซื้อ  การจาง  รวมเปน
กรรมการตาง ๆ    ตามที่ไดรับมอบหมาย  เชน  เปนกรรมการรักษาเงิน  เปนกรรมการตรวจการจาง  เปนกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ฯลฯ เสนอขอมูลทางดานการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงาน  เปนตน  ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนํา  ตอบปญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงต้ัง  
เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณารางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  
ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีทางบัญชี  พาณิชยศาสตร  เศรษฐศาสตรบริหารการคลัง  

การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป  ตองมีการศึกษา
วิชาบัญชีไมนอยกวา 15 หนวยกิต)  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได  หรือ
ไดรับประกาศนียบัตรหลักสูตรหัวหนาสวนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 6)  จากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย ตามมติ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2546  และ 

2. ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทา  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับดานการคลัง 
หรือการเงินและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได หรือการพัสดุ หรือการตรวจสอบภายในหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของกับงานบริหารงานการคลัง
มาแลวไมนอยกวา 1 ป   

/ความรูความสามารถ.... 
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ความรูความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรูในการบริหารงานการคลังอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ 
2. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
3. มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการที่สังกัด 
4. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการ

แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
5. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงานและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
7. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
8. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
9. มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
เอกสารหมายเลข ๒ 

  
 

      เลขประจําตัวสอบ  
 

ใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล 
เพื่อแตงตั้งผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงผูบริหาร 

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
 
 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
 ดวย ขาพเจาประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล เพื่อแตงต้ังผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงผูบริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบล จึงขอแจงรายละเอียดของขาพเจาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังตอไปน้ี 

๑. ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................... 
๒. วันเดือนป เกิดวันที่..............เดือน...........................................พ.ศ...................(อายุ..............ป..............เดือน) 
๓. ขอสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแตงต้ังผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงผูบริหาร ตําแหนง..................................... 
    ระดับ.......ไดดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงที่ใชเปนคุณสมบัติในการสอบ คือ  
    ........................................................................แตวันที่..............เดือน...................................พ.ศ.................... 
    ถึงวันที่.....................เดือน........................................พ.ศ.................................................................................. 
๔. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..........................................................ออกให ณ จังหวัด................................... 

วันที่ออกบัตร.....................................วันหมดอายุ..........................................เช้ือชาติ..................................... 
สัญชาติ.............................................ศาสนา.................................................................................................... 

๕. ที่อยู(ตามทะเบียนบาน) บานเลขที่...................หมูที่................ตําบล............................อําเภอ.......................... 
จังหวัด.............................................................................................................................................................. 

๖. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่....................หมูที่..................ตําบล.............................อําเภอ........................................ 
จังหวัด.............................................................................................................................................................. 

๗. ช่ือ – สกุล บิดา...........................................................................อาชีพ.............................................................. 
              ช่ือ – สกุล มารดา.......................................................................อาชีพ............................................................ 

๘. สถานภาพทางครอบครัว  โสด   สมรส  หยา  หมาย  อื่น ๆ 
ช่ือ – สกุล คูสมรส....................................................................อาชีพ.............................................................. 
จํานวนบุตร............................คน  ชาย...............................คน  หญิง.........................................................คน 

๙. ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยที่ออก ไดไมเกิน ๑ เดือน นับถึงรับสมัคร) เปนโรคเหลาน้ี เชน ความ 
    ดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่น  ๆ
 เปน   ไมเปน 

 
 
 
 
 
 
 

๑. ผูสมัครจะตองกรอกใบ
สมัครดวยลายมือชื่อ
ของตนเองและยื่นใบ
สมัครตอเจาหนาที่รับ
สมัคร 

๒. กอนยื่นใบสมัครจะตอง
ตรวจหลักฐานตาง ๆ ให
ครบถวนและถูกตอง 

 

รูปถายขนาด  
๑ x ๑.๕ น้ิว 

(ถายไวไมเกิน ๖เดือน) 



 
- ๒ - 

๑๐. ประวัติรับราชการ 
ขอมูลเบื้องตน 

 
๑. เงินเดือนปจจุบัน 

 
....................................บาท 

 
๒. วุฒิการศึกษา (ระดับสูงสุด) 

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

 
๓. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
    ๓.๑ ในระดับปจจุบัน 
 
    ๓.๒ ในสายงานปจจุบัน 

 
วันที่ดํารงตําแหนงต้ังแตวันที่.......................................ถึงวันที่................................. 
รวม...................ป.......................เดือน......................วัน 
วันที่ดํารงตําแหนงต้ังแตวันที่.......................................ถึงวันที่................................. 
รวม...................ป.......................เดือน......................วัน 

 
๔. อายุราชการ 
    (ป/เดือน/วัน) 

 
วันที่ดํารงตําแหนงต้ังแตวันที่.......................................ถึงวันที่................................. 
รวม...................ป.......................เดือน......................วัน 

 
๕. ความผิดยอนหลัง ๕ ป 
    (ระบุการลงโทษทางวินัย) 

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

 
๖. การพิจารณาความดีความชอบ 
    (ยอนหลัง ๓ ป) 

 
๑. เงินเดือนปงบประมาณ ๒๕๕๕ .......................................บาท 

ไดรับการพิจารณา..........................ข้ัน 
     ๒. เงินเดือนปงบประมาณ ๒๕๕๖ .......................................บาท 

ไดรับการพิจารณา..........................ข้ัน 
๓. เงินเดือนปงบประมาณ ๒๕๕๗ .......................................บาท 

ไดรับการพิจารณา..........................ข้ัน 
 

๑๑.  การฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญ).................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 

๑๒. ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ซึ่งไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัคร รวม.........ฉบับ คือ 
 ใบสมัคร      สําเนาทะเบียนบัตรประวัติพนักงานสวนตําบล 
 สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา  รูปถาย ขนาด ๑ น้ิว  จํานวน..................รูป 
     ที่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  หนังสือรับรองจาก นายก อบต.ตนสังกัด 
 ใบรับรองแพทย     อื่น ๆ ระบุ..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๓- 
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในใบสมัครน้ีถูกตองและเปนความจริงทุกประการ และขาพเจาขอรับรองวา
เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและถูกตองตามประกาศรับสมัครที่องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  
จังหวัดอุดรธานี กําหนด หากพบวาไมเปนไปตามคุณสมบัติขางตนใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติและจะไมเรียกรอง
ในการสอบครั้งน้ีตลอดจนสิทธ์ิอื่นใดที่เกี่ยวของ 

 
      (ลงลายมือช่ือ).................................................................ผูสมัครสอบ 
            (..................................................................) 
       วันที่............เดือน....................................พ.ศ............... 
 
 

 
(   )  หลักฐานครบถวน 
(   )  มีปญหา คือ…………………………………………………… 
........................................................................................... 
 
(ลงช่ือ)………...............…..........……….เจาหนาที่รับสมัครสอบ 
          ………./…….…../…………… 

 
ไดรับเงินคาธรรมเนียมสอบ      จํานวน………............บาท 
ไวแลวตามใบเสรจ็รับเงินเลมที…่….................…...........……
เลขที…่……...............................................................….….. 
 
 (ลงช่ือ)………….........…….......……………..เจาหนาที่รับเงิน 
            …………./……………/………….. 



เอกสารหมายเลข ๓ 
แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

สําหรับตําแหนง................................................................. 
ตอนที่ ๑  ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน (ผูรับการประเมินเปนผูกรอก) 

๑) ช่ือผูรับการประเมิน.................................................วุฒิการศึกษา.................................................. 
๒) ปจจุบัน ดํารงตําแหนง...............................................................................ระดับ........................... 

สังกัด (งานฝาย)........................................................อบต.............................................................. 
อําเภอ..........................................................จังหวัด......................................................................... 
เริ่มดํารงตําแหนงในสายงานน้ีเมื่อ.........................................เงินเดือนปจจุบัน........................บาท 
เคยดํารง (๑) ตําแหนง.....................................................เมื่อ......................................................... 

      (๒) ตําแหนง......................................................เมื่อ........................................................ 
      (๓) ตําแหนง......................................................เมื่อ......................................................... 

๓) การฝกอบรม 
หลักสูตร/สาขาที่ฝกอบรม   จัดทําโดย  ระยะเวลา 

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

 
 
 
 
 



 
-๒- 

แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 
ช่ือ................................ตําแหนง...............................สังกัด.......................................อบต..................................... 

องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ไดรับ 
หมายเหตุ 

หมวด ๑ องคประกอบท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน) 
          ๑.๑ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
               ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู ประสบการณ 
ความชํานาญ ความรอบรูในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่
เกี่ยวของกับตําแหนง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
ฯลฯ 
               ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให
สําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความ
ครบถวนสมบูรณและงานสําเร็จทันเวลา ทั้งน้ีใหรวมถึง
ความสามารถในการแกไขปญหา เชาวปญญา และความถนัด
เฉพาะงาน ฯลฯ 
          ๑.๒ ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
               ก) พิจารณาจากความต้ังใจ ความเต็มใจ และความ
มุงมั่นที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีตอทาง
ราชการไมละเลยตองานและพรอมที่จะรับผิดชอบตอผลงานที่
เกิดข้ึน ฯลฯ 
หมวดท่ี ๒ ความประพฤติ (๒๐ คะแนน) 
              ก) พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรม
และประวัติการทํางาน รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแบบแผนทางราชการ ฯลฯ 
หมวดท่ี ๓ คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง (๔๐
คะแนน) 
           ๓.๑ ความคิดริเริ่มและสรางสรรค 
                  พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหา
หลักการแนวทาง เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหมๆ มาใชใหเปน
ประโยชนในการทํางาน การปรับปรุงงานความสามารถในการ
แกปญหาตาง ๆ และมีความคิดสรางสรรคในการทํางานยาก 
หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี ฯลฯ 

 
 

๒๐ 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
๘ 
 

  

 
 
 
 



-๓- 

องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ไดรับ 
หมายเหตุ 

          ๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ 
               พิจารณาจากทัศนคติที่ดีตอประชาชน ระบบ
ราชการและงานในหนาที่ แรงจูงใจ และความกระตือรือรนใน
การทํางาน ความจงรักภักดีตอหนวยงาน แนวความคิด ความ
เช่ือและอุดมการณที่สอดคลองกับนโยบาย โครงการหรือ
แผนงานที่รับผิดชอบ 
          ๓.๓ ความเปนผูนํา 
               พิจารณาจากความสามารถในการมองการณไกล 
การตัดสินใจ การวางแผน การมอบหมายงานการใหคําแนะนํา
และการพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกวาง และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกวางขวาง 
รอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ 
          ๓.๔ บุคลิกภาพและทวงทีวาจา 
               พิจารณาจากการวางตน ไดอยางเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ความหนักแนนมั่นคงในอารมณ ความเช่ือมั่นในตนเอง 
ตลอดจน กริยาทาทางและทวงทีวาจาที่เหมาะสม ฯลฯ 
          ๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ 
               พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลที่จะเขาไดกับ
สถานการณ สังคมและสิ่งแวดลอมใหม ๆ ความยืดหยุนและ
ความสามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา ความสามารถในการ
ติดตอประสานงานกับผูอื่น ฯลฯ 

 
๘ 
 
 
 
 
 
๘ 
 
 
 
 
 
๘ 
 
 

 
๘ 
 

  

รวม ๑๐๐   
(ลงช่ือ)........................................................ผูประเมิน 

             ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล...................... 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป 
.............................................................................................................................................................................. 

      (ลงช่ือ)........................................................ 
                      (..................................) 
      ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบล...................... 
      วันที่..............เดือน..........................พ.ศ......๒๕๕๘......... 

 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๔ 
หนังสือรับรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล 

อนุญาตใหพนักงานสวนตําบลสมัครสอบคัดเลือกตําแหนงสายงานผูบริหาร 
 

       เขียนที่.......................................................... 
      วันที่...........เดือน.................พ.ศ................................ 
 
 ขาพเจา....................................................ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล.......................... 
อําเภอ............................จังหวัด.................................อนุญาตให..............................................ซึ่งเปนพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง...................................ระดับ.................สํานัก.................................................................... 
องคการบริหารสวนตําบล..................................อําเภอ..............................จังหวัด............................................ 
สมัครเขารับการสอบคัดเลือกตามประกาศองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงต้ัง
พนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล..................... 
ในตําแหนง......................................................และยินยอมใหโอนไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงได หากผานการ
สอบคัดเลือก 
 
 
 
     (ลงช่ือ)............................................................... 
      (............................................................) 
     ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล............. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๕ 

ที่.............../...........                        ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล............ 
       อําเภอ...............จังหวัด.............................. 
 

          หนังสือรับรองความประพฤติ 
 
  หนังสือฉบับน้ี  ใหไวเพื่อรับรองวา..........................................พนักงานสวนตําบล.................... 
ตําแหนง.......................เลขที่ตําแหนง.......................... อัตราเงินเดือน.......................บาท สังกัด........................
อําเภอ....................จังหวัด............................ ไดปฏิบัติงานในดาน....................................................................... 
ต้ังแตวันที่.................................. – จนถึงปจจุบัน  เปนบุคคลที่มีความรู  ความสามารถ  ไมเคยตองคดีอาญา
หรืออยูระหวางดําเนินคดีความใด ๆ และไมมีประวัติในการทุจริตตอหนาที่ราชการ 
 
  จึงออกหนังสือรับรองฉบับน้ีใหไวเพื่อเปนหลักฐาน 
      
    ใหไว  ณ  วันที่...............เดือน.......................พ.ศ.................... 
 
 
 
      (ลงช่ือ) 
       (........................................) 
      นายกองคการบริหารสวนตําบล.............. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๖ 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  ตําแหนง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม)  
ระดับ ๖ และ ตําแหนง นักบริหารงานคลัง (หัวหนาฝายบัญชี) ระดับ 6  
กําหนดคะแนนรวม  ๓๐๐  คะแนน ดังตอไปน้ี  
   หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  แบงออกเปน  ๓  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  ๓๐๐ คะแนน 

  ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 

2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่

แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน   

3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

4. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน   
5. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546  และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน   
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม

จนถึงปจจุบัน 
7. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   
8.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนังสือ 

สั่งการที่เกี่ยวของ 
9.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  และที่แกไข  

เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

            ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
       ทดสอบความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่สอบคัดเลือกน้ันตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน 

            ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
        พิจารณาประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาอบรม ประวัติการทํางาน ประสบการณ พฤติการณ
ทางวินัย ตลอดจนบุคลิกภาพ ทวงทา วาจา ไหวพริบ เชาวปญญา 
 

 
 
 
 
 

 


