
 
ประกาศคณะกรรมการคดัเลือกพนกังานสวนตําบล 

เรื่อง   รับสมคัรคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นสาํหรับ
ตําแหนงผูบรหิารขององคการบรหิารสวนตําบลหนองขาว   อําเภอทามวง   จังหวัดกาญจนบุร ี

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

ดวยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับที่สูงขึ้น

สําหรับตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองขาว   จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  สําหรับ หัวหนาสวนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๗)  ขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองขาว   อําเภอทามวง     จังหวัดกาญจนบุรี 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความขอ  ๑๐๓ (๔)  และขอ ๑๐๗ แหงประกาศคณะกรรมการ  

พนักงานสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนตําบล   ( และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน)  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนทองถิ่น    

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น  สําหรับตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองขาว   ดังนี้ 
  ๑.  ชื่อ  ตําแหนงที่จะดําเนินการคัดเลือก 
      ๑.๑  หัวหนาสวนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง  ๗)    จํานวน  ๑  อัตรา 
  ๒.  รายละเอียดตําแหนง 
         หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงานระดบักอง    ซึ่งมหีนาที่ความรบัผิดชอบในงานหลักตาม 

อํานาจหนาทีข่ององคการบริหารสวนตําบล  และเปนงานที่มีความหลากหลาย ความยาก  และคุณภาพของงาน

สูงมาก  ควบคุมและรับผิดชอบงานบริหารงานคลงั  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใต

บังคับบัญชาจาํนวนมาก หรือปฏิบัติงานบริหารงานคลงัในลักษณะผูชาํนาญการในระดับเดียวกนั ซึ่งจําเปนตอง

ปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญและประสานงานสูง ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและ

ผลงานเปนที่ยอมรับในวงการและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ทําความเห็น  เสนอแนะ  และดําเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการ

คลังที่ตองใชความชํานาญ  โดยตรวจสอบการจัดการตาง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายดาน  เชน  งานการคลัง   

งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ  งาน

ธุรการ  งานจัดการเงินกู  งานจัดระบบงาน  งานบุคคล  งานตรวจสอบรับรองความถูกตองเกี่ยวกับการเบิกจาย 

งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ  การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย  การเก็บรักษาทรัพยสินที่มี่ 

 

 

/คาและหลกัฐาน… 



 

-๒- 
 

คาและหลักฐานแทนตัวเงิน  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินตาง ๆ รายงานการปฏิบัติงานสรุปเหตุผลการ

ปฏิบัติงานตาง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะตองวางแผนงานดานตาง ๆ ใหการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัดหนวยการคลังปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและ

ประเมินผล  ทํารายงานประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ  พิจารณาปรับปรุงแกไขศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับ

รายไดรายจายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะหการประมาณการรายรับรายจาย  กําหนดรายจายของ

หนวยงานเพื่อใหเกิดการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ อยางทั่วถึง  ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี  แนะนํา

วิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหลงที่มาของรายได  ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและ

บัญชีตาง ๆ ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ  การจัดซื้อ  การจาง  รวมเปนกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับ 

มอบหมาย  เชน  เปนกรรมการรักษาเงิน  เปนกรรมการตรวจการจาง  เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ  เสนอ 

ขอมูลทางดานการคลัง  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงาน เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษา

แนะนํา  ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งเขา

รวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  

  ๓.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
      -  คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงหัวหนาสวนการคลงั (นักบริหารงานคลัง ๗) 

๑.ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวานีท้างบัญชี   พาณิชยศาสตร 

เศรษฐศาสตร   บริหารการคลัง  การเงิน  การเงนิและการธนาคาร  บริหารธุรกิจ การจดัการทั่วไป  (เฉพาะทาง

บริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปตองมกีารศึกษาวิชาบญัชีไมนอยกวา ๑๕ หนวยกติ) หรือทางอืน่ที ่ก.อบต.

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได 

            ๒.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง   หัวหนาสวนการคลัง   (นักบริหารงานการ 

คลัง  ๖  หรือเจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๖)  หรือหัวหนาฝาย (นักบริหารงานการคลัง ๖   หรือ

เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๖)  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๒  ป โดยจะตองปฏิบัติ

ราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการคลัง  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๑ ป   หรือ ดํารงตําแหนงใน

ระดับ  ๗  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๔ ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานดานการคลัง  

หรือการเงินและบัญชี  หรือการจัดเก็บรายได  หรือการพัสดุ  หรือการตรวจสอบภายใน  หรืองานอื่นที่เกี่ยววของ

กับการบริหารการคลังมาแลวไมนอยกวา  ๑  ป      

              ๓.ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวา ( ข้ันต่ําของระดับ ๗ ) ข้ัน  ๑๖,๑๙๐.- บาท 

 

 

/๔.  การสมัคร... 

 

 

 



 

-๓- 
      

๔.  การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ 
     ใหผูสนใจสมัครเขารับการคัดเลือกยื่นใบสมัคร    ( เอกสารหมายเลข ๑ )    ขอมูลบุคคล  

( เอกสารหมายเลข ๒ ) และหนังสือรับรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ตนสังกัดอยู  ซึ่งไดอนุญาตให

มาสมัครเขารับการคัดเลือกไดพรอมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ ( เอกสารหมายเลข ๓ )  ยื่นดวยตนเองตอ

เจาหนาที่รับสมัคร  ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองขาว  อําเภอทามวง   จังหวัดกาญจนบุรี  ต้ังแตวันที่   ๑๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๔    ถึงวันที่   ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔    ในวันและเวลาราชการ  ติดตอสอบถาม
ไดที่องคการบริหารสวนตําบลหนองขาว    หมายเลขโทรศัพท  ๐-๓๔๖๕-๙๕๔๙   

๕.  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ                     
 ผูสมัครคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก   คนละ  ๔๐๐.- บาท               

 (-ส่ีรอยบาทถวน- ) 
๖.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นในวันสมัคร          
     ผูสมัครสอบตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง    ตอเจาหนาที่รับสมัครสอบขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองขาว       พรอมหลักฐานซึ่งผูสมัครคัดเลือกไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวใน

เอกสารทุกฉบับ  ดังนี้ 

       ๖.๑ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ( พนักงานสวนตําบล ) 

       ๖.๒  สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานองคการบริหารสวนตําบลของผูสมัครคัดเลือก 

       ๖.๓  ใบรับรองแพทย ( ออกไมเกิน ๖ เดือน ) 

       ๖.๔   สําเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

       ๖.๕   แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ                                                       

       ๖.๖   ขอเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน                      

       ๖.๗   หนังสือยินยอมจากนากองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด  อนุญาตใหสมัครเขา 

รับการคัดเลือก 

        สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้  ใหผูสมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองวา

เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  หากภายหลังปรากฏวาผูสมัคร

คัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน   คณะกรรมการคัดเลือกจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการ

สมัครเขารับการคัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ 
  ๗.   หลกัเกณฑและวิธกีารคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมสาํหรับตําแหนง 
        ๗.๑   ผูสมัครจะตองสงเอกสารแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เขารับการ

คัดเลือกจํานวน ๙  ชุด   ( กระดาษ A ๔  ไมตํ่ากวา ๑๕ หนา )  และเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จใน

อดีตจํานวน  ๒   ชิ้น  ใหคณะกรรมการคัดเลือก ฯ ในวันรับสมัคร 

 

         / ๗.๒  คณะกรรมการ… 



 
 

 

 



-๕- 
ผนวก ก. 

 
หลักเกณฑและวธิีการคัดเลือก 

เพื่อประเมินความเหมาะสมสาํหรับตําแหนง 
************************ 

หลักเกณฑและวธิีการคัดเลือก                          
คณะกรรมการคัดเลือก ฯ   จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณและพิจารณาจากขอมูล

เอกสาร  โดยพิจารณาวาผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกแตละคนมีความรูความสามารถ  ทักษะ  ประสบการณและ

ผลงานในอดีต  วิสัยทัศนการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะเขารับการคัดเลือก  ประวัติการรับราชการ  ตลอดจน

พฤติกรรมหรือคุณลักษณะตาง ๆ อยางไร   โดยใหผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกและนําเสนอผลงานในอดีตที่ประสบ

ความสําเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผูเขารับการคัดเลือกแลว   จํานวน  ๒   ชิ้น  โดยพิจารณา    ดังนี้ 

๑.  สมรรถนะหลักทางการบริหาร  การปฏิบัติงานในหนาที่ ความประพฤติ และคุณลักษณะ

อ่ืนๆ จํานวน   ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก  

 (๑)  วิสัยทัศนและผลงานทีป่ระสบความสําเร็จในอดีต   จาํนวน   ๔๐  คะแนน 

  ความรอบรูงานในหนาที่  พิจารณาจากความรูงานในหนาที่ของตําแหนงที่จะแตงตั้ง

รวมทั้งความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองโดยพิจารณาจาก 

  (ก.)  วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก  จํานวน  ๒๐  คะแนน 

วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะขอรับการคัดเลือก   ผูเขารับการคัดเลือก

จะตองจัดทําเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก  โดยควรจะนําเสนอ

ขอมูลดานตาง ๆ ดังนี้ 

- ขอมลูสวนตัว 

- แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก 

- แนวทางพัฒนางานในหนาที่ 

- แนวทางพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหากไดรับการคัดเลือก  

(ข.) ผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต   จํานวน  ๒๐   คะแนน 

ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จมาแลว 

และเกิดผลดีและเปนประโยชนตอทางราชการ สามารถที่จะนําเปนตัวอยางแกผูอ่ืนหรือหนวยงานสวนราชการอื่น

ได เชนการจัดโครงการใหม ๆ ที่ประชาชนไดรับประโยชนมาก ๆ หรือการคิดคนแนวทางการบริหารงานใหม ๆ และ

สามารถนําไปปฏิบัติจนประสบความสําเร็จไดผลดียิ่ง  โดยใหจัดทําเปนเอกสารนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก       

( อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศนก็ได ) 

 

/ (๒)ความสามารถ... 

 

 



 

-๖- 

 

 (๒)  ความสามารถในการบริหาร   จาํนวน  ๓๐  คะแนน  พิจารณาจาก 

  (ก.) ความรูในการบริหารงาน  จํานวน  ๑๐  คะแนน  เชน  หลักการบริหารสมัยใหม    

การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ  เทคนิคการบริหารตาง ๆ  

  (ข.) ความสามารถในการบริหารอยางมืออาชีพ   จํานวน  ๑๐  คะแนน  พิจารณาจาก 

การตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ  ความเปนผูนํา  ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ      

ปญหาเฉพาะหนาของผูเขารับการคัดเลือก 

(ค.)  ความสามารถในการบริหารงานบุคคล  จํานวน ๑๐  คะแนน  พิจารณาจากการ

ยืดหยุนและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  การประสานงานกับสวนอื่น ๆ  

 (๓)  บุคลิกภาพและภาวะผูนํา   จํานวน  ๓๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

  (ก.)  ความประพฤติและคานิยมสรางสรรค     ที่จําเปนสําหรับนักบริหาร    พิจารณาจาก

การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่  และภารกิจของสวนราชการ  เชน  มุงประโยชนของสวนรวม        มี

ความซื่อสัตย  ครองตน  ครองคน  ครองงานโดยธรรม  กลาวคือ  กลาคิด  กลาทํา  กลานํา  กลาเปลี่ยน  มีความ

โปรงใส 

  (ข.)  ความอุตสาหะ  ใหทําหนาที่พิจารณาจากความมีมานะอดทน  และเอาใจใสหนาที่

การงาน  กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาใหกับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร  

  (ค.)  มนุษยสัมพันธ  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมา

ประสิทธิภาพ  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ  แกไขและลดขอ

ขัดแยงอันอาจเปนอุปสรรคตองานราชการ     และหรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนผู

มาติดตอ  รวมทั้งเต็มใจใหความชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ 

  (ง.) ความสามารถในการสื่อความหมาย   พิจารณาจากความสามารถในการแสดง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชา  และเพื่อนรวมงาน

สามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม 

  (จ.) ความมั่นคงในอารมณ  พิจารณาจากความหนักแนนของสภาวะอารมณ 

  (ฉ.) ปฏิภาณ  ไหวพริบ  จํานวน  ๕  คะแนน   พิจารณาจากความสามารถในการ

ตัดสินใจ  แกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางทันทวงทีและมีเหตุผลเปนที่ยอมรับได 

๒.  คุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก   ( ๑๐๐  คะแนน )  โดยพิจารณาจาก 

 (๑)  การไดรับเงินเดือน   ๒๐  คะแนน 

 (๒)  วุฒิการศึกษา  ๑๕  คะแนน 

 (๓)  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง   ๒๐  คะแนน 

 (๔)  อายุราชการ   ๑๕   คะแนน 

          / (๕) การรักษา... 



 

-๗- 

 (๕)  การรักษาวนิัย ( ยอนหลัง ๕ ป )   ๑๕  คะแนน 

 (๖)  ความดีความชอบ ( ยอนหลงั ๕  ป )  ๑๕   คะแนน 

โดยใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูกรอกคะแนนคุณสมบัติของตนเอง ในแบบสรุปคะแนน 

คุณสมบัติ  ทั้งนี้  คะแนนคุณสมบัติตองเปนไปตามหลักเกณฑคะแนนคุณสมบัติที่กําหนดไว 
 
วิธีการคัดเลอืก 
  คณะกรรมการคัดเลือก  ดําเนินการคัดเลือก  โดยวิธีการสัมภาษณ  ตามที่กําหนดแลวรวม

คะแนนสัมภาษณ  และคะแนนคุณสมบัติแลวจัดลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปผูไดคะแนนต่ําสุด  และให

พิจารณาผูที่อยูในลําดับที่ดีกวา   จะไดรับการแตงตั้งกอนผูที่อยูในลําดับถัดไป   และหากคะแนนของแตละบุคคล

ปรากฏวา  คะแนนรวมเทากันใหจัดลําดับผูที่คะแนนเทากัน  ดังนี้.- 

(ก.) ถาคะแนนรวมเทากัน  ใหพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณกอน 

(ข.) ถาคะแนนสัมภาษณเทากันใหพิจารณาจากผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนง 
ระดับปจจุบันกอน 

 (ค.)  ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงและระดับความพรอมกันใหพิจารณาจาก

เงินเดือนมากกวา 

 (ง.)  ถาเงินเดือนเทากัน  ใหพิจารณาจากอายุราชการ 

 (จ.)  ถาอายุราชการเทากัน  ใหพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงกวา 

 (ฉ.)  ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นเดียวกันใหพิจารณาผูใดไดรับกอน 

 (ช.)  ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกันพรอมกันใหพิจารณาผูใดมีอายุมากกวา 

ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง   และภายหลังมีตําแหนงวางเพิ่มข้ึน

อีกในองคการบริหารสวนตําบล  ภายใน  ๖๐  วัน  นับแตประกาศผลการคัดเลือก  องคการบริหารสวนตําบล จะ

แตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกที่เหลืออยูในลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงวางนั้น หากพนระยะเวลาดังกลาวแลว  บัญชี

สํารองใหยกเลิก 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


