
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้ง 

  ให้ด ารงต าแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
................................  

   

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  จะด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  อัตรา  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 86 และข้อ  91  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  (แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานส่วนต าบล)  พ.ศ. 
2557  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

1.ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก                                                                                    
    ๑. ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี (นักบริหารงานคลัง๖)  เลขที่ต าแหน่ง  04-0103-002     
สังกัดกองคลัง 
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะสอบคัดเลือกในวันรับสมัคร (รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศ) 
  ๓. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

     ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเองระหว่าง
วันที่ 8  พฤษภาคม  2558  ถึงวันที่  22  พฤษภาคม 2558  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ส านักปลัด       
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  อ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด
เอกสารการสมัครได้ที ่ www.hadkham.go.th, E-mail: office@hadkham.go.th 

 

  ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
สอบคัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ 
ดังนี้ 
      ๔.๑  ใบสมัคร (ตามเอกสารหมายเลข ๑) 
      4.2  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ตามเอกสารหมายเลข 2) 
      ๔.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๑ ปี 
จ านวน 3 รูป 
      ๔.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบ
เดียวกัน) จ านวน ๑ ฉบับ 
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      ๔.5 ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบลผู้สมัครสอบคัดเลือก  จ านวน ๑ ชุด 
      ๔.6 หนังสือรับรองเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
      ๔.7 หนังสือรับรองความรู ้ความสามารถ และความประพฤติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
      ๔.8 ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  จ านวน ๑ ฉบับ 
      ๔.9 หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครสอบ 
      ๔.10 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  
 

    ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จะถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในครั้งนี้   

 

  ๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
      ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ  2๐๐  บาท 
 

  ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
      องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ

คัดเลือก      ในวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๕8  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบุรี            
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หรือทาง www.hadkham.go.th E-mail: office@hadkham.go.th 
 

  ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
      หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งออกเป็น 3 ภาค ก าหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน ดงันี้  

 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
     ทดสอบภาคความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การ

ควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ัวๆ ไป ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและหลักวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุง
งาน นโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัดและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งตามแนวทางที่
ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ทั้งนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน  
      ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
           ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่
ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
      ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
          ทดสอบโดยประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอ่ืน ๆ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ  ในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความ
ประพฤติ และด้านคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  
 

  ๘. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
      องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที ่13  มิถุนายน 2558 ส าหรับ
รายละเอียดเวลาและสถานที่สอบเมื่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกก าหนดแล้วจะประกาศให้ทราบต่อไป  
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            9. เกณฑ์การตัดสิน 
      การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค
ที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค ทั้งนี้ 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะก าหนดให้ผู้สมัครสอบสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งในคราวเดียวกัน หรือด าเนินการสอบภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้ได้คะแนนตามเกณฑ์
สอบในภาคอ่ืนต่อไปก็ได้  

 

           ๑0. กรณีการทุจริต 
        ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน
การสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ เพ่ือพิจารณาว่าจะ
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนต าบลให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว
ก็ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่  ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่
มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 
            ๑1. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  จะประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยเรียงล าดับที่จาก
ผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้
ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 
          ๑2. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  
        องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก    จ านวน 
2 เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตาม
จ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้วบัญชีส ารองให้ยกเลิก  
  ๑3. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้  
        องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  จะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี และรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่ว่าง โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
   
    ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕58 
 

           
               (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 



 
 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  

 แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ลงวันที่  10  เมษายน   ๒๕๕8 

      

ต าแหน่ง คุณสมบัติ 
 

หัวหน้าฝ่ายบัญชี                  
(นักบริหารงานคลัง 6) 
เลขที่ต าแหน่ง 04-0103-002 

 

๑.  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์   
เศรษฐศาสตร์ บริหารการคลัง  การเงินและการธนาคาร บริหารธุ รกิจ  
การจัดการทั วไป  (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั วไป  ต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕  หน่วยกิต)  หรือทางอื นที  ก.อบต.
ก่าหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งนี้ ได้   หรือได้รับ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรหัวหน้าส่วนการคลัง(นักบริหารงานการคลัง ๖)  
จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ น
กระทรวงมหาดไทย ตามมติ ก.อบต. ครั้งที   ๑/๒๕๔๖  และ 
๒. พนักงานส่วนต่าบล ซึ งด่ารงต่าแหน่งในระดับ ๖  หรือเทียบเท่า  โดย
จะตอ้งปฏิบัติงานเกี ยวกับงานด้านการคลัง  งานการเงินและบัญชี งานการ
จัดเก็บรายได้  งานพัสดุ งานตรวจสอบภายใน  หรืองานอื นที เกี ยวข้องกับ
งานบริหารงานการคลังมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี   
3. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งตามมาตรฐาน
ก่าหนดต่าแหน่งที   ก.อบต.  ก่าหนด   
 

  
           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อต าแหน่ง   นักบริหารงานคลัง   ๖ 

ต าแหน่งประเภท  บริหาร 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานค่อน 
 ข้างสูงมาก ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลและปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบริหารงานคลังในลักษณะผู้ช านาญการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ                                                                                                                                                   
 พิจารณา ศึกษา  วิเคราะห์  ท าความเห็น  เสนอแนะ  และด าเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่ต้อง
ใช้ความช านาญ  โดยตรวจสอบการจัดงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่นงานการคลัง งานการเงินและ
บัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ  งานจัดการ
เงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง เกี่ยวกับการเบิกจ่าย  งานรับรองสิทธิ การ
เบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทน
ตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน  สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  
พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ  ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล ท ารายงาน
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข  ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริงเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณการรายรับรายจ่าย ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการ
ประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของ อบต.  สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ ด าเนินการให้มีการช าระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  ตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่าย
วัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  เป็นกรรมการรักษาเงิน  
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง  เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพ่ือพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน  เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและ
แผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน พิจารณาร่างอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน 
วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตาม
ประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1.ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  บริหาร
การคลัง  การเงินและการธนาคาร  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป(เฉพาะทางบริหารธุรกิจ  และการจัดการ
ทั่วไปต้องมีการศึกษาบัญชีไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต)  หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบตัรลักสูตรหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง 6)  จากสถาบัน

พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย ตามมติ    ก.อบต.  ครั้งที่  
1/2546  และ 
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2. ได้ด ารงต าแหน่งในระดับ 6  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเก่ียวกับ 

ด้านการคลัง หรือการเงินและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได้ หรือการพัสดุ หรือการตรวจสอบภายในหรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานการคลังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ   
 

  ๑.  มีความรู้ในการบริหารงานการคลังอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่                
  ๒.  มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
  ๓.  มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 

  ๔.  มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า 

                            และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

  ๕.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 

  ๖.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  ๗.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 

  ๘.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  ๙.  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    จังหวัด...................................................                                                ล าดบัที่สมัคร...................... 
    ต าแหน่งที่สมัคร.................................... 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  อ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

 

๑.    ชื่อ....................................................................สกุล.................................................  
๒.    เพศ   ชาย   หญิง 
๓.    วัน  เดือน  ปีเกิด............................อายุปัจจุบัน..............ปี  วันเกษียณอายุราชการ.............................. 
๔.    ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.............................................................. ...................................ระดับ................... 
  เงินเดือน..................บาท งาน...................................................ฝ่าย............... ......................................... 
  กอง............................................................องค์การบริหารส่วนต าบล.....................................................    
  อ าเภอ........................................................จังหวัด.................................................................................. 
  โทรศัพท์.........................................โทรสาร.................................e-mail................................................ 
๕.    ขอสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่ง..........................................................................................  
๖.    สถานที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขท่ี........................................ซอย/ตรอก................................... ..ถนน........................................... 
 แขวง/ต าบล.....................................เขต/อ าเภอ.....................................จังหวัด.......................... ............ 
 รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร....................................... 
 e-mail................................... 
๗.    สถานภาพครอบครัว 
    โสด   สมรส   อ่ืนๆ 
 ชื่อคู่สมรส...............................................สกุล..........................................อาชีพ....................................... 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
    ไม่มีบุตร/ธิดา  มีบุตร/ธิดา  จ านวน...............คน  (ชาย.........คน  หญิง..........คน) 

        

       ๘.  ประวัติสุขภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ 
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืนๆ 

เป็น       

ไม่เป็น       
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      ๙.  ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตรี 
 

     

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับอื่นๆ   
 

     

 
       ๑๐.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ........................................ต าแหน่ง.................. ................................ระดับ............ 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม...............................ปี............................เดือน 
 

การด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ระดับ ๖ 
ชื่อต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 

    
    
    
    
    
    

 
      ๑๑.  การฝึกอบรม  (หลักสูตรส าคัญ) 
 

หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
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      ๑๒.  ดูงาน  (ท่ีส าคัญ) 
 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

    
    
    
    
    

 
      ๑๓.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผลส าเร็จ 

    
    
    
    
    
    

 
๑๔.  ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
       ภาษา.................................................................................................................... ......................................... 
       คอมพิวเตอร์.............................................................................. .................................................................... 
       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................................... 
 
๑๕.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
             ………………………………………………………………………………………………………………..................................               
   ................................................................................................ ........................................................ ....... 
 
๑๖.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น  และเก่ียวข้องกับงาน 
 

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

          ............................................................................ ......................................................................................  
          ............................................................................................................................. ..................................... 
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               ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครมาพร้อมด้วยแล้ว และขอรับรองว่า     
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ในต าแหน่ง............................................................ 
และขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 

 
                                                                                        

ลงลายมือชื่อผู้สมัคร......................................................... 
                         (........................................................) 

      วัน..............เดือน............................พ.ศ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                    (เอกสารหมายเลข 2) 

 
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ต าแหน่ง............................................................................................  
เลขที่ต าแหน่ง ......................................  สังกัด.................................    
ชื่อผู้รับการประเมิน ......................................................................... 
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องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

หมวด ๑ องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน) 
๑.๑  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ 
ความช านาญ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
ต าแหน่ง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 
                    ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้
ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดยค านึงถึงความถูกต้องครบถ้วน 
สมบูรณ์ และงานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ให้รวมถึงความสามารถในการ
แก้ปัญหา เชาวน์ปัญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 

๑.๒  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นที่

จะท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ และเป็นผลดีแก่ทางราชการ  
การไม่ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดข้ึน 
ฯลฯ 

 

หมวด ๒ ความประพฤติ  (๒๐ คะแนน) 
                พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและ
ประวัติการท างาน รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตาม
นโยบายและแบบแผนของทางราชการ ฯลฯ 
 

หมวดที่ ๓ คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  
(๔๐ คะแนน) 
              ๓.๑ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
                    พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม หลักการ 
แนวทาง เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ท างาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จ เป็นผลดี 
ฯลฯ 
 

 
๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 

๒๐ 
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- ๒ - 

 
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

               ๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ 
                     พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต่อประชาชน ระบบ
ราชการ และงานในหน้าที่ แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการ
ท างาน ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิดความเชื่อ และ
อุดมการณ์ ที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานที่
รับผิดชอบ 
               ๓.๓ ความเป็นผู้น า 
                     พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล 
การตัดสินใจ การวางแผนงาน  การมอบหมายงาน ความใจกว้าง 
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนมีความคิดลึกซ้ึง 
กว้างขวาง รอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ 
               ๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
                      พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ความหนักแน่นมั่งคงในอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง 
ตลอดจนกิริยาท่าทาง และท่วงทีวาจา ที่เหมาะสม ฯลฯ 
               ๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
                     พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้
กับสถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆความยืดหยุ่นและ
ความสามารถท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อ่ืน 
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๘ 

  

รวม ๑๐๐   
 
ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ
...................................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................................................................................... ........................... 
 
 
 
                         (ลงชื่อ).............................................................. 
                                                                           (...................................................) 
                                                             ต าแหนง่   ........................................................ 
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ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับ 
............................................................................................................................. .....................................................
................................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ....................................................................... 
 
 
                         (ลงชื่อ).............................................................. 
                                                                           (....................................................) 
                                                              ต าแหน่ง    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล........... 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
 
    ผ่านการประเมิน 
 

    ไม่ผ่านการประเมิน 
 

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

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

............................................................................................................................. ............................................ 
 
 
 
                      (ลงชื่อ).............................................................. 
                                                                         (....................................................) 
                                                              ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


