
           
 เลขประจําตัวสอบ............. 

 
ใบสมคัรสอบคดัเลือกพนกังานส่วนตําบล 

เพื่อเปลีย่นสายงานในสายงานผูป้ฏบิตัิเปน็สายงานผูบ้รหิาร 
ในตําแหน่ง นกับรหิารงานการคลัง  ระดบั  6 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลธารน้ําทพิย์  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 
     *********************************** 

 
  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ
เป็นสายงานผู้บริหาร ในตําแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ระดับ 6 สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล           
ธารน้ําทิพย์ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้า มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 1.  ช่ือ- สกุล (นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................. 
 2.  ตําแหน่งปัจจุบัน..................................................................................................................................... 
 3.  อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณ 2554........................บาท  ปีงบประมาณ 2555.........................บาท 
 4.  เกิดวันที่  ............................................................รวมอายุ................ปี .....................เดือน.................วัน 
 5. วัน/เดือน/ปี  ที่บรรจุเข้ารับราชการ  ..........................................รวม.............ปี..........เดือน................วัน 
 6. ประวัติการดํารงตําแหน่ง (ให้เริ่มต้ังแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก  
ระดับ 3  ครั้งแรก  และให้ข้อมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับตําแหน่ง  หรือเปลี่ยนสายงาน หรือโอนไป
สังกัดส่วนราชการอื่น หรือ โอนกลับมาเท่านั้น) 
ระดับ ชื่อ 

ตําแหน่ง/สายงาน 
สังกัด 

อบต./อําเภอ/จังหวัด 
 

วัน เดือนปี  
ท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

รวมระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่ง (ปี /เดือน/วัน) 
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 7. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง............................................................................................. 
(กรณีมีหลายคณุวุฒิ  ใหใ้ช้วุฒิที่สําเร็จการศึกษาก่อนได้)  ได้แก่....................................................................... 
จากสถาบันศึกษา...............................................................................เมื่อวันที่................................................... 
 8. วุฒิการศึกษาสูงสุด  (หากมีมากกว่า  1  วุฒิการศึกษาให้เลือกเฉพาะวุฒิที่เห็นว่าเกี่ยวกับงานในหน้าที่
มากที่สุดที่ได้รบั  ได้แก่...................................................................................................................................... 
จากสถาบันศึกษา................................................................................................................................................ 
 9. เคยรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  2  ขั้น............ครั้ง    1.5  ขั้น........ครั้ง  และ 1 ขั้น.......ครั้ง 
(นับ  5  ปี  ย้อนหลัง) 
 10.  เกียรติบัตร  รางวัลเหรียญตราต่าง ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ระบุช่ือเกียรติบัตร/
รางวัล/อันดับรางวัล/ปี พ.ศ. ที่ได้รับ/และหน่วยงานที่มอบ พร้อมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐานมาดว้ย 
 

 (1)............................................................................................................................................................ 
 (2)............................................................................................................................................................ 
 (3)............................................................................................................................................................ 
  (กรณีที่มมีากกว่า  3   ช้ิน  ให้เอามาเพียง  3  ช้ิน) 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล     
ธารน้ําทิพย์  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสาย
งานผู้บริหารในตําแหน่งอื่น  ลงวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2555 ทุกประการ  ทั้งนี้หากตรวจพบว่า  ข้าพเจ้าปิดบัง
ข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบเปลี่ยนสาย
งานให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธ์ิได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนสายงานในครั้งนี้ 
 
 

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

ตําแหน่ง................................................................... 
วันที่............เดือน........................................พ.ศ..................... 

 

 การตรวจสอบของเจ้าหนา้ทีร่บัสมคัร 
  (     ) ผู้สมัครมีคุณสมบัติทีจ่ะเข้ารับการสอบ 
  (     )  ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการสอบ 
 
   (ลงชื่อ)...............................................................ผู้ตรวจสอบ/เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (..........................................................)    



 
 

                 
 

หนังสือรบัรองของผูบ้งัคบับญัชา 
อนญุาตใหพ้นกังานส่วนตําบลสอบคดัเลอืกเพือ่เปลี่ยนสายงานผูป้ฏบิตัเิปน็สายงานผูบ้รหิาร 

ในตําแหน่ง นกับรหิารงานการคลัง ระดบั  6 (หัวหน้าสว่นการคลัง) 
   

                                เขียนที่
..................................................... 

 
       วันที่...................เดือน.........................พ.ศ....................... 
 
 
  ข้าพเจ้า............................................................ตําแหนง่........................................................................ 
อําเภอ..............................จังหวัด..............................อนุญาตให้......................................................................... 
ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตําบลตําแหน่ง...................................................................................................................
สังกัด องค์การบริหารส่วนตําบล................................................อําเภอ..........................จังหวัด........................
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารใน
ตําแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ระดับ 6 ขององค์การบริหารส่วนตําบลธารน้ําทิพย์ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  
และยินยอมให้โอนไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งได้หากผ่านการสอบคัดเลือก  
 
   
 
 
      (ลงชื่อ)        ................................................ 
        (........................................................) 
      ตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล.................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ  2 



 
 

แบบประเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหนง่ 
สําหรบัตาํแหน่ง นกับรหิารงานการคลัง ระดบั  6 (หัวหน้าส่วนการคลงั)   

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

ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกบัผูร้บัการประเมิน  (ผู้รบัการประเมินเปน็ผู้กรอก) 
1)  ช่ือผู้รับการประเมิน......................................................วุฒิการศึกษา............................................................ 
2)  ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง............................................................สังกัด (งาน/ฝ่าย)............................................. 
     องค์การบริหารส่วนตําบล...............................................อําเภอ.....................................จังหวัด.................... 
     เริ่มดํารงตําแหน่งในสายงานนี้เมื่อ.........................................เงินเดือนปัจจุบัน.....................................บาท 
     เคยดํารง (1)  ตําแหน่ง....................................................................เมื่อ......................................................... 
                (2)  ตําแหน่ง....................................................................เมื่อ........................................................ 
                (3)  ตําแหน่ง....................................................................เมื่อ........................................................ 
3)  การฝึกอบรม 
                หลักสูตร/สาขาที่ฝึกอบรม                                 จัดทําโดย                                  
ระยะเวลา 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
......................................................................... .......................................... ....................... 
 

4)  ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
 
      (ลงชื่อ)    ........................................................ผู้รับการประเมิน 
        (........................................................) 
      วันที่...........เดือน...................................พ.ศ................. 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบ  3 
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ตอนที่  2  การประเมินบคุคลเพือ่พิจารณาความเหมาะสมกบัตาํแหนง่ 
 

องคป์ระกอบที่ใช้ในการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รบั 

หมาย 
เหต ุ

หมวดที่  1  องคป์ระกอบทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏบิตัิงาน (40 คะแนน) 
1.1  ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน  (20  คะแนน) 
       ก)  พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความชํานาญ ความ 
รอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งรวมทั้งการ 
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 
       ข)  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้สําเร็จตามที่ได้รับ 
มอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ และงานเสร็จ 
ทันเวลา  ทั้งนีใ้ห้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาเชาว์ปัญญา และ 
ความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 
1.2  ความรับผดิชอบตอ่หน้าที่  (20  คะแนน) 
       พิจารณาความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นที่จะทํางานที่ได้รับ 
มอบหมายให้สาํเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการ การไม่ละเลยต่องานและ 
พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ 
หมวดที่  2  ความประพฤติ  (20  คะแนน) 
       พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและประวัติการ
ทาํงานรวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผน
ของทางราชการ ฯลฯ 
หมวดที่  3  คณุลักษณะอืน่ ๆ ที่จําเปน็สําหรบัตาํแหน่ง   (40 คะแนน) 
3.1  ความคดิรเิริ่มและสรา้งสรรค ์
       พิจารณาจากความสามารถในการคิดรเิริ่มหาหลักการ แนวทางเทคนิค  
วิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ในการทํางาน การปรับปรุง 
งาน ความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการ 
ทํางานยาก หรืองานใหม่ให้สาํเร็จเป็นผลดี 
3.2  ทัศนคตแิละแรงจูงใจ 
       พิจารณาจากทัศนคติทีดี่ต่อประชาชน ระบบราชการ และงานในหน้าที่ 
แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทํางาน ความจงรักภักดีต่อ 
หน่วยงาน แนวความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ 

 
 

10 
 
 

10 
 
 
 

20 
 
 
 

20 
 
 
 
 

8 
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องคป์ระกอบที่ใช้ในการประเมิน คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รบั 

หมาย 
เหต ุ

3.3  ความเปน็ผูน้ํา 
       พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล  การตัดสินใจ การ
วางแผน  การมอบหมายงาน การให้คําแนะนํา และการพฒันาการควบคุม
งานความใจกว้าง และยอมรบัฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนตลอดจนมีความคิด 
ลึกซึ้งกว้างขวาง รอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ 
3.4  บุคลกิภาพและทว่งทวีาจา 
       พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแน่น 
มั่นคงในอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงที 
วาจาที่เหมาะสม 
3.5 การปรบัตัวและมนษุยส์ัมพันธ ์
       พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อมใหม ่ๆ ตามความยึดหยุ่นและความสามารถทํางานร่วมกับ 
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผูใ้ต้บังคับบัญชา ความสามารถในการ 
ติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน 

8 
 
 
 
 

8 
 
 
 

8 
 
 
 
 

  

รวม 100   
 
 
ตอนที่  3  สรุปผลการประเมิน 
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(      )     ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  60) 
(      )     ไมผ่า่นการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ  60)  ระบุเหตุผล............................................... 
...................................................................................................................................................................... 
สรุปผลการประเมิน 
(      )     สมควรแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากผ่านการประเมิน 
(      )     ไมส่มควรแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน 
 
                                                                  (ลงชื่อ)...............................................ผู้ประเมิน 
                                                                        (................................................) 
                                                                   ตําแหน่ง............................................................... 
                                                                   วันที่........... เดือน.............................พ.ศ............. 
 

 
 
 
 



ภาคผนวก  ก. 
 
 
 
 
 
 

ชื่อตาํแหน่ง                    นักบรหิารงานการคลัง 6 
 

ตําแหน่งประเภท   บรหิาร 
 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานค่อนข้างสูงมาก  ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลและ
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงานบริหารงานคลังในลักษณะผู้ชํานาญการ    
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ทําความเห็น  เสนอแนะ  และดําเนินการปฏิบัติงานบริหารงาน
การคลังที่ต้องใช้ความชํานาญ  โดยตรวจสอบการจัดงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน  เช่น  งานการ
คลัง  งานการเงินและบัญชี  งานการจัดเก็บรายได้  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ  
งานธุรการ  งานจัดการเงินกู้  งานจัดระบบงาน  งานบุคคล  งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย  งานรับรองสิทธิ  การเบิกเงินงบประมาณ  การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย  การเก็บรักษา
ทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ  รายงานการปฏิบัติงาน  
สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ  
ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนควบคุมการ
ตรวจสอบและประเมินผล  ทํารายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  พิจารณาปรับปรุงแก้ไข              
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณการรายรับรายจ่าย  
กําหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของ อบต.         
สืบหาแหล่งที่มาของรายได้  ดําเนินการให้มีการชําระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  ตรวจสอบการ
รายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  การจัดซื้อ  การจ้างร่วมเป็นกรรมการต่าง 
ๆ   ตามท่ีได้รับมอบหมาย  เช่น  เป็นกรรมการรักษาเงิน  เป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน  เป็นต้น  ฝึกอบรม
และให้คําปรึกษาแนะนํา  ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับแต่งต้ัง  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยังทําหน้าที่
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาร่างอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงาน                
ที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ                
ให้คําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้วย 
 
 

/คณุสมบตั.ิ.. 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1.  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ 

บริหารการคลัง  การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการ
จัดการทั่วไป  ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบั ติ เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ ไ ด้   หรือได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรหัวหน้าส่วนการคลัง                
(นักบริหารงานการคลัง 6)  จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ตามมติ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2546  และ 

2. ได้ดํารงตําแหน่งในระดับ 6  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ 
ด้านการคลัง หรือการเงินและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได้ หรือการพัสดุ หรือการตรวจสอบภายในหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานการคลังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1.   มีความรู้ในการบริหารงานการคลังอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 

2.   มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด 

4. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

5. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 

6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

7. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 

8. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

9. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ข. 
 

หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือกพนกังานส่วนตําบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน 
ในสายงานผูป้ฏบิตัเิป็นสายงานผูบ้รหิารในตําแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดบั 6  

องค์การบรหิารส่วนตาํบลธารน้ําทพิย์   อําเภอเบตง   จังหวดัยะลา  
………………………………… 

ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ทดสอบภาคความสามารถและความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน

ระบบ  และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด  และอื่น ๆ  ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน  
ดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
๒. พระราชบัญญัติระเบียนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๓. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และฉบับ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๔. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๕. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดําเนินการทางวินัย การให้ออก

จากราชการ สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
๖. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ และระบบสาร

เทศ 
๗. พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ 

และแก้ไขเพิ่มเติม 
๘.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
9. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไข     
เพิ่มเติม 
10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
11.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น 

 
ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหน่งที่สมัครสอบ  โดยเฉพาะ  

โดยวิธีสอบข้อเขียน  ตามตําแหน่งดังนี้ 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 
 
 

/ระเบียบกระทรวง... 
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๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่9) พ.ศ.2553 

๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 

๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549 

๘. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ.
2549 

๙. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 
๑๐. พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 
๑๑. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 

ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (สัมภาษณ์)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ประเมินบุคคลและสัมภาษณ์  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามที่

กําหนดในแบบประเมินบุคคล  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก
ทางการบริหาร  การปฏิบัติงาน  ความประพฤติ  ประสบการณ์  ประวัติการรับราชการตลอดจนบุคลิกภาพ
ท่วงที  วาจา  ไหวพริบ  เชาว์ปัญญา  คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และบุคลิกภาพอย่างอื่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
        บัตรประจําตัวสอบพนกังานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย       บัตรประจําตัวสอบพนกังานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย 

เลขประจําตัวสอบ………………………………………………….    เลขประจําตัวสอบ…………………………………………………. 
ตําแหนง……………………………………………………………                                             ตําแหนง…………………………………………………………… 
ชื่อ – สกุล …………………………………………………………    ชื่อ – สกุล ………………………………………………………… 

 

                …………………………                     ………………………… 
                (……………………….)                      (……………………….) 
             ลายมือชื่อผูสมัคร                                    ลายมือชื่อผูสมัคร 

………………………………….         …………………………………. 
              เจาหนาที่ออกบัตร          เจาหนาที่ออกบัตร 
            ………/…………/ 2555                      ………/…………/ 2555 
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