
 
   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งบริหาร   

    เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง  ระดับ ๗) 
        สังกัดองค์การบริหารสว่นต าบลหนองเรือ   

     เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  
           (นักบริหารงานคลัง  ระดับ ๗)  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ 

                                         ------------------------------------------------------  

   ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
อ านวยการคลัง (นักบริหารงานคลัง  ระดับ ๗) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ   มีความประสงค์คัด  

เลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งบริหาร   เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง   
ระดับ ๗ ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ 
 

   อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑ o๓  และข้อ ๑o๗   แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   ลงวันที่  
๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง  
บริหาร เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง ระดับ ๗)  ขององค์การบริหารส่วน  
ต าบลหนองเรือ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งบริหาร  เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ า  
นวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง  ระดับ ๗)  ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง ระดับ ๗)  องค์การบริหารต าบลหนองเรือ 

อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม เลขท่ีต าแหน่ง o๔-o๑o๓-oo๑   จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.  รายละเอียดต าแหน่ง  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
ส าหรับนักบริหารงานคลัง  (ภาคผนวก ก.) 

๓.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ  

ต าแหน่งในวันสมัคร  (๓๑ มกราคา  - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)  รายละเอียดดังนี้   
  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง  ระดับ ๗)  
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๑.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง  (นักบริหารงานคลัง  ระดับ ๗) 

หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานคลัง ๗) หรือที่ ก.อบตง เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการ 
เกี่ยวกับงานบริหารงานคลังหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑  ปี หรือ 

๒.  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง  
ระดับ๖)  หรือที่ ก.อบต.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔  ปี  ให้ลดเป็น ๓  ปีส าหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ 
ต่ ากว่านี้หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๓.   ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนในระดับ ๗  ขั้น ๑๖,๑๙o.-บาท(หนึ่งหมื่น 
หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
   ๔.   การสมัครเข้ารับคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ( เอกสารหมายเลข ๑  แนบท้ายประกาศ )  พร้อมอกสาร  
และหลักฐานตาม ข้อ ๕  และหนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (ภาคผนวก ง) ที่ตนสังกัดอยู่ซึ่งได้  
อนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 สถานที่รับสมัคร  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งแต่  
วันที่ ๓๑  มกราคม  -  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗  (ในวัน  เวลา  ราชการ)  และสามารถสอบถามราบละเอียดได้ 
ที่โทรศัพท์หมายเลข  o๔๓-๗๓๑๑๓๗   ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับ 
รองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในต าแหน่งที่สมัครนั้น  
     ๕.   เอการและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก 
           ผูป้ระสงค์จะสมัครคัดเลอืกฯให้ยืน่ใบสมัครดว้ยตนเองต่อเจา้หน้าทีร่ับสมัครคัดเลอืกพร้อมดว้ยหลักฐาน  ซ่ึง 
ผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้  
 ๕.๑  ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่คณะกรรมการฯ  ก าหนด  (เอกสารหมายเลข ๑)  
 ๕.๒  รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการ  หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่าย  
ครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน) จ านวน  ๓  รูป 
 ๕.๓  ส าเนาบัตรประจ าตังพนักงานส่วนต าบล  จ านวน   ๑  ชุด  
 ๕.๔  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล     จ านวน   ๑  ชุด  
 ๕.๕  ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ  
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต.  ก าหนด อย่างละ  ๓  ชุด  ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญ- 
ญาตรี  ควบคู่กับส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส.  หรืออนุปริญญาด้วย  ส าหรับหลักฐานการศึกษา 
ดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 
 ๕.๖  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออก  
ให้โดยโรงพยาบาลของทางราชการ  ไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  จ านวน  ๑  ฉบับ  ฃ 
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 ๕.๗ หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาจากหน่วยงานต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครคัดเลือกฯ (ภาคผนวก  
ง )  ท้ายประกาศ 
 ๕.๘  แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (ภาคผนวก จ)  

๕.๙ ส าเนาหลักฐานอื้นๆ(ถ้ามี)เช่นใบทะเบียนสมรสใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จ านวนอย่างละ  ๑  ชุด 
   ๕.๑ o แบบเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  ความยาวไม่เกินกว่า  ๕ – ๑ o หน้ากระดาษ  A๔ และแบบ

แสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานท่ีประสบผลส าเร็จในอดีตย้อนหลังไม่เกิน  ๒  ปี  จ านวน ๓  ผลงาน)  ที ่
 ด าเนินการจัดท าและรับรองผลงานภายในช่วงเวลาการรับสมัครโดยใช้ตัวอักษร  TH SarabunPSK  ขนาด  ๑๖ ตาม 

ท้ายประกาศ  จ านวน  ๘  ชุด 
 ส าหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีสมบัติเฉพาะ   
ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก   จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมาบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 ๖.  ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
     ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งบริหาร เพ่ือ  
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง( นักบริหารงานคลัง  ระดับ๗ )    ต าแหน่งละ  ๔oo.-  บาท 
 (สี่ร้อยบาทสาถ้วน)    (ช าระในวันสมัคร) 
 ๗.   การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการาคัดเลือก  และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
       ๗.๑  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและหมายเลขประจ าตัว  
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  คะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)  วัน เวลา  และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก   
ในวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ  อ าเภอนาเชือก  จังหวัด
มหาสารคาม   
  ทั้งนี้  หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรง  
ตามท่ีก าหนด  หรือขาดคุณสมบัติ  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่าน  
การคัดเลือก  หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
       ๗.๒   กรณีผู้สมัครคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  หรือเห็นว่าคะแนนประวัติการรับราชการ  
(คุณสมบัติ) ของตนเองไม่ถูกต้อง ผู้สมัครคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิ์ที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มี (คุณสมบัติ) ของตนเอง  โดยท า
หนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  หรือท่ีจะทัก  
ท้วงคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)  โดยยื่นหนังสือและเอกสารดังกล่าว  ได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเรือ  ในวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  (วันประกาศ)  ในเวลาราชการ  หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว  ถือว่าผู้ 
สมัครคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพิ่มรายชื่อหรือคะแนนประวัติการรับสมัครรับราชการ  (คุณสมบัติ)  แต่ประการใด  
และจะประกาศรายชื่อเพ่ิมเติมในวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 

ทั้งนี้  หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
ก าหนด หรือขาดคุณสมบัติคณะกรรมการการคัดเลือกฯ  จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการ
คัดเลือก  หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  



- ๔ - 
 

 ๘.   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
      คณะกรรมการการคัดเลือกฯ  จะด าเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากเอกสาร  ข้อมูลต่าง ๆ ความรู้ 
ความสามารถ  ทักษะ  ประสบการณ์และผลงานในอดีต  วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก  
 
ผลงานที่ประสบผลส าเร็จ  ประวัติการเข้ารับราชการ  ตลอดจนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ โดยพิจารณาจาก
การท างาน  และการน าเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าด ารงต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์ของ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ  ซึ่งผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ด้านสมรรถนะหลักทางการบริหารและด้านคุณสมบัติ 
ร้อยละ  ๖o ขึ้นไป  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรายละเอียดก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  (ภาคผนวก ข)  
 ๙.  ก าหนดวัน  เวลา  ด าเนินการคัดเลือก 
      คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะด าเนินการคัดเลือกในวันที่ ๘  มีนาคม   ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  o๙.oo น. 
เป็นต้นไป  ณ  ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 
 ๑ o.  เกณฑ์การตัดสิน 
        การตัดสินวา่ผู้ใดเปน็ผูผ้่านการคัดเลอืก  ให้ถือว่าตอ้งเปน็ผูใ้ห้คะแนนสมรรถนะหลักทางการบริหาร  
และคะแนนประวัติรับราชการ  (คุณสมบัติ)  รวมกันไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  ๖o   
 ๑๑.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
        ๑๑.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการาคัดเลือก ในวันที่  ๑๗   
มีนาคา   ๒๕๕๗   โดยจะเรียกล าดับจากผู้ที่ผ่านการาคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดไปหาผู้ได้คะแนนต่ าสุดตามล าดับ  
ส าหรับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา  ๖o  นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก  และจะระบุ 
คะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนจะขอใช้บัญชีคัดเลือกนี้ไม่ได้  
          
 ๑๑.๒   ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้
ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  ดังนี้ 
  ก)   นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกได้ไปแล้ว  
  ข)   ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกได้  
  ค)   ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง  
  ง)   มีการประกาศข้ึนบัญชีใหม่ในต าแหน่งที่คัดเลือกได้  
  จ)   ปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  
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 ๑๒.   หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือก       
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะจัดล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ได้คะแนนต่ าสุดหากคะแนนรวมของแต่ละ
บุคคลเท่ากันให้จัดล าดับผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน  ดังนี้ 
       ๑๒.๑    ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน  ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน  
       ๑๒.๒  ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับปัจจุบัน
ก่อน 
       ๑๒.๓    ถ้าได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและระดับปัจจุบันเท่ากันให้พิจารณาเงินเดือนมากกว่า  
       ๑๒.๔ ถ้าเงินเดือนเท่ากันให้พิจารณาจากอายุราชการถ้าอายุราชการเท่ากันให้ พิจารณาจาก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
       ๑๒.๕    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียววัน  ให้พิจารณาจากผู้ได้รับก่อน 
       ๑๒.๖    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน   พร้อมกัน  ให้พิจารณาจากผู้มีอายุมากกว่า สอบถามราย  
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ  อ าเภอนาเชือก   จังหวัดมหาสารคาม    
 ๑๓.  การแต่งตั้ง  
        ผูผ้่านการคัดเลอืกในต าแหนง่ใด  จะไดร้ับการแตง่ต้ังให้ด ารงต าแหนง่บริหารในระดบัสงูข้ึนก็ต่อเม่ือ  
ในรอบปีที่แล้วจนถึงวันแต่งตั้งต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรืออยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการ  
สอบสวน  และได้รับความเห็นชอบแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
จังหวัดมหาสารคามแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งตามล าดับ  
ต่อไป 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม ๒๕๕๗  
 
 
 
 
               (นางวิลาวรรณ   พิพัฒน์ชัยกร)  
                 ประธานคณะกรรมการคัดเลอืกพนกังานส่วนต าบลต าแหนง่บริหาร  
              เพ่ือแตง่ต้ังให้ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการกองคลัง ( นักบริหารงานคลัง  ระดับ ๗ )  
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