ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลประเภทอานวยการท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
**********************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์ จะดาเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลประเภท
อานวยการท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น ตาแหน่ง รองปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับ ต้น) เลขที่ตาแหน่ง 49-3-00-1101-002 จานวน 1 อัตรา
อาศัยอานาจตามความในข้อ 54 (3) , ข้อ 86 , ข้อ 89 , ข้อ 90 ข้อ 91 และ ข้อ 96 ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
และข้อ 3 , ข้อ 5 ของ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานกาหนด ตาแหน่งพนักงาน ส่วนตาบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือก ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
พนักงานส่วนตาบล ประเภทอานวยการท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังจันทร์ ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ประเภทบริหารท้องถิ่น ตาแหน่ง รองปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)
49-3-00-1101-002 จานวน 1 อัตรา

เลขที่ตาแหน่ง

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่กาหนดไว้ท้ายประกาศ
นี้ (ผนวก ก)
3. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ณ วันสมัครตามประกาศนี้และ สามารถยื่นใบ
สมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ 5 ได้ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล วังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง ตั้งแต่วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการและ
ทางเว็บไซต์ www.wangchan.go.th
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ สาหรับตาแหน่งที่สมัคร ในอัตรา
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ

400 บาท
/5.เอกสาร...

-25. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก
พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบได้รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
5.1 ใบสมัคร (ผนวก ข)
5.2 รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 วนิ้
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
๕.๓ สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนตาบล) จานวน 1 ฉบับ
๕.๔ สาเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตาบล จานวน 1 ชุด
๕.๕ สาเนาใบปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน 1 ชุด
๕.๖ หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด อนุญาตให้มาสมัครสอบ
คัดเลือกได้
๕.๗ หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับตาแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกจากนายทะเบียน
ประวัติขององค์การบริหารส่วนตาบลที่สังกัดอยู่
๕.๘ ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร
๕.๙ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ/
สกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่
24 พฤศจิกายน 2559 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล วังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และทาง
เว็บไซต์ www.wangchan.go.th
7. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ภาค โดยมีคะแนนรวม 200 คะแนน แยกเป็น
7.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ) ทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจความสามารถ ความชานาญ ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานในตาแหน่งที่สอบคัดเลือก โดยวิธีสอบข้อเขียน (อัตนัย) จานวน 3 ข้อ (แบ่งสัดส่วนคะแนน 30 : 35 :
35)
7.2 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค ) (คะแนน 100 คะแนน ) ประเมินบุคคลเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง ประวัติส่วนตัว ประวัติการรับราชการ ปฏิภาณ
ไหวพริบ พฤติกรรม
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสอบ ผ่านภาค ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(ภาค ข) ก่อนจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ต่อไป
8. การประกาศ วัน เวลาและสถานที่ดาเนินการสอบคัดเลือก
กาหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) จะดาเนินการ ในวันเสาร์ที่
10 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศูนย์ราชการ
จังหวัดระยอง ในวันและเวลา ดังนี้
/8.1 การสอบ...

-38.1 การสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
โดยให้ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกมารายงานตัวภายใน เวลา 08.30 – 09.00 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละ
สิทธิ์ไม่เข้ารับการสอบคัดเลือก
8.2 การสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559
เวลา 10.00-10.30 น. ณ ห้องประชุม สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ชั้ น 4 ศูนย์ราชการ
จังหวัดระยอง
9. การแต่งกาย
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจะต้องแต่งเครื่องแบบปกติสีกากี คอพับ และให้นาบัตรประจาตัวสอบพร้อมบัตร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงตัวในวันสอบด้วย
10. ข้อห้ามสาหรับพระภิกษุและสามเณร
พระภิกษุและสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในมาตรา 5 ของคาสั่งมหา
เถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
11. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบ
ตามหลักเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
12. การทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือก คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้องค์การบริหารส่วนตาบล
วังจันทร์ ทราบ
เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตาบล วังจันทร์ ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือก
เฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตไม่มีสิทธิ์เข้าสอบอีกต่อไป
13. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชี
องค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ภายใน 7 วัน
ทาการ หลังจากดาเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้น โดยเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับ
ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับ
เลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า
14. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
องค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจานวน 2 เท่าของ
อัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และ
เมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจานวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้
ยกเลิก
/15. การแต่งตั้ง...
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ผนวก ก
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลประเภทอานวยการท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

***************************
ตาแหน่งประเภท

บริหารท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหารงานท้องถิ่น

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหารงานท้องถิ่น

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหรือรองปลัดองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น ที่มีลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ
อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง โดยควบคุมหน่วยงาน
หลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่ อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความ
คาดหวังและเป้าหมายความสาเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ร่วมวางแผนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น
1.3 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการ ตรวจสอบงาน
เพื่อให้เกิดการจัดแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การกาหนด แนวทางการ
จัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุง กฎเกณฑ์ มาตรการ
มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ในที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สูงสุดทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
1.5 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1.6 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและนานโยบายของผู้บริหารไป ปฏิบัติ เพื่อให้
งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์

1.7 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดาเนินการต่าง ๆ ให้กับ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพี่อให้ผลการปฏิบัติ ราชการบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
2.2 ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน
2.3 ช่วยกากับ ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้
งานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจ ของส่วน
ราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร ปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2.6 ประสานงานฝ่ายบริหาร สภา ฯ และส่วนราชการ เพื่อกาหนดกรอบการบริหาร
งบประมาณ (ตามหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณ)
2.7 กากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น
ที่รับผิดชอบกาหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.8 กากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมายการอานวยความเป็น ธรรมให้แก่
ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อน าเสนอผู้บังคับบัญชาประกอบการ ตัดสินใจเพื่ออานวย
ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 ช่วยปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรส่วน ท้องถิ่น เพื่อ
การบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม
3.4 กากับดูแล อานวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ ต่างๆ เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน การ รักษาความสงบ
เรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
3.5 ให้คาปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา และชี้แจง
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

4.1 ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากร ของหน่วยงาน
เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ ส่วนราชการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ช่วยในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3 ร่วมวางแผนการจัดทาและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้สนองตอบ ปัญหา
ความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทาง
กฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทาง
กฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทาง
กฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับต้น
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
2.1 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัด ระดับต้น หรือตาแหน่ง
ผู้อานวยการกอง ระดับต้น มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.2 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัด ระดับ 7 และตาแหน่งหัวหน้าสานัก
ปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2.3 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าสานักปลัด ระดับ 6 และตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ
2.4 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าส่วน ระดับ 7 และตาแหน่งผู้อานวยการ
กอง (นักบริหารงาน...ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.5 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าส่วน ระดับ 7 และตาแหน่ง
ผู้อานวยการกอง (นักบริหารงาน...ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.6 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่าว่าหัวหน้าส่วน ระดับ 6 หรือหัวหน้ากอง ระดับ 6
และตาแหน่งผู้อานวยการกอง (นักบริหารงาน...ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 6 ปี

ผนวก ก
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลประเภทวิชาการและประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

***************************
ตาแหน่งประเภท
อานวยการ
ชื่อสายงาน
บริหารงานการคลัง
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
นักบริหารงานการคลัง
ระดับตาแหน่ง
ระดับต้น
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือ ใน
ฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับ
แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ที่มี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานค่อนข้างมาก โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ บัญชามากพอสมควร
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านการคลังเพื่อวางแผนและ
จัดทาแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน
1.2 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้หมายและ ผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และ งานการพัสดุ หรืองาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและสอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ แผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังและ
งบประมาณ รวมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม
ขั้นตอนสาคัญให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนด
1.5 ร่วมวางแผนในการจัดทาแผนที่ภาษี จัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายเงินประจาไตรมาส เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตาม งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
1.6 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ ระบบงาน
ของหน่วยงานที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการท ำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจากัด ทางด้าน
งบประมาณ บุคลากร และเวลา

1.7 วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับ สถานะทาง
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบการดาเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง เงินอุดหนุน
อุดหนุน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2.4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปัญหา
อุปสรรค เพื่อให้การสนับสนุนหรือทาการปรับปรุงแก้ไข
2.5 ร่วมกาหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการ ปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา วิเคราะห์ ทาความเห็นและ ตรวจสอบงานการ
คลังหลายด้านเช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวม ข้อมูลสถิติและวิเคราะห์
งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งาน ควบคุมการเบิกจ่าย งานการ
เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้น เพื่อควบคุมการ ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและ
เป็นไปตามกฎระเบียบสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทารายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการ ปฏิบัติงาน
รายงานประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง ที่กาหนดไว้
อย่างตรงเวลา
2.8 ควบคุมดูแลการดาเนินการให้มีการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้
สามารถเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อและการจัดจ้างเพื่อให้การ ดาเนินการเป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภ าพสูงสุด
2.10 ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฏีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนาส่งเงิน และ การ
นาส่งเงินไปสารองจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.11 วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง การเงิน การบัญชีและ การงบประมาณเพื่อ
นาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
2.13 ตอบปัญหา ชี้แจงและดาเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็น
กรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ ภารกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงานและ
งบประมาณเพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า

3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชา ให้มี
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความ เหมาะสม
และมีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน โดยกาหนดหรือมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงาน สอดคล้องหรือเกื้อกูล
กัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกตาแหน่ง เพื่อให้ก ารดาเนินงานเกิดความคล่องตัว และมีความต่อเนื่อง
3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพัฒนา
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่กากับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ หน่วยงานอย่างยั่งยืน
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 กาหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
4.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน
การคลัง และวัสดุ ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
4.4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ทั้งด้าน
งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การท ำงานเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานางบประมาณที่ได้รับ จัดสรรมาดาเนินการและ
ใช้จ่ายร่วมกัน
4.5 ร่วมหรือบริหารและกาหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรือ งบประมาณตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชี
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารการคลัง การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการ
ธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด การจัดการ หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารการคลัง การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและ การธนาคาร
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด การจัดการ หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารการคลัง การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและ การธนาคาร
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด การจัดการ หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการกอง ระดับต้น (นักบริหารงาน การคลัง
ระดับต้น)

2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2.2 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ตามข้อ 3
หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการคลัง หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ข้อ 1
3.2 ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ มาแล้วไม่
น้อยกว่า 4 ปี (2) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ากว่าระดับชานาญ
งาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงานด้านการคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.2. ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
ระดับ 2
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
ระดับ 2
1.6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
ระดับ 2
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมพื้นที่ ระดับ 2
1.8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.9. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.10. ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
ระดับ 3
1.11. ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ระดับ 2
1.12. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
ระดับ 3
1.13. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1

3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การท ำงานเป็นทีม

3.2 สมรรถนะประจาผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
3.2.1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นา
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจาสายงาน
3.3.1 การแก้ไชปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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