
 
 

    

 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน 

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป 
เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลหนองหิน 

………………………………………………… 
  ด้วยเทศบาลตำบลหนองหิน   อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด  จะดำเนินการสอบคัดเลือก
พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ จำนวน ๑ 
ตำแหน่ง  ๑ อัตรา 
  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๑ ข้อ ๘๒  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๓๖ พ.ศ.
๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม ๒๕๕๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  ดังนี้ 
 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
               นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งเลขที่  47-2-00-3205-001 สังกัด เทศบาลตำบล  

หนองหิน    จำนวน  1  อัตรา   

                    ๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
                               เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ดังนี้ 
                           ๒.๑  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
               ๒.๑.๑  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
หรอื ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
                                 2.1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
                                2.1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
                               2.1.4 ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันกับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ ๑ หรือข้อ๒ หรือข้อ ๓ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ.กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งก็ได้  
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                         ๒.๒ เปน็พนักงานเทศบาล ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ 
หรือสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า  ๒  ปี 
                         ๒.๓ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
เทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓   (๑๕,๐๖๐ บาท)   (ภาคผนวก ง.)                          
    

                   ๓.  การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
       ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัคร(ภาคผนวก ก)  พร้อมหลักฐานต่าง ๆที่ต้อง
ใช้ในการสมัครตามประกาศด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอ
เมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ตั้งแต่วันที่  10  – 24 พฤศจิกายน  ๒๕๖4  ในวันและเวลาราชการ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์โทร ๐-๔๓50 - 1540  
 

  ๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนในวันรับสมัคร 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือกพร้อมด้วยหลักฐาน
ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑  ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ (ภาคผนวก ก)  จำนวน  ๑  ชุด   
  ๔.๒  รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว   
(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๖ เดือน) จำนวน  ๓  รูป 
  ๔.๓  สำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครสอบคัดเลือก   พร้อมรับรองสำเนาทุกหน้า    
จำนวน  ๑ ชุด 
                    ๔.๔  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล)  จำนวน  ๑  ฉบับ  
                    ๔.๕ สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาผลการศึกษา  เพ่ือแสดงคุณวุฒิซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก จำนวน  ๑  ชุด 
  ๔.๖  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
เรื่อง  กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล  ลงวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  
ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัครสอบ  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๗  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก (ภาคผนวก ข) 
           ๔.๘  แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคผนวก ค) 
  ๔.๘  สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ  
๑ ฉบับ 

สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก  และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
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  ๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
       ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ ๒๐๐ บาท 
(สองร้อยบาทถ้วน)  เงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกจะไม่คืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ
คัดเลือกแล้วเว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจะจ่ายคืน
ค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 
 

  ๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก   
  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกกำหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนนดังนี้ 
  ก)  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
      ทดสอบความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกำหนดและปรับปรุงนโยบายแผนงาน  
ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด และอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง (ภาคผนวก จ) 
                    ข)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ภาคผนวก จ)  
  ค) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
  ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอ่ืนๆเพ่ือพิจารณาคว าม
เหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง หรือด้านอ่ืนเพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสม 
   

             ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
  เทศบาลตำบลหนองหิน  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  ๒๖ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖4  ป้ายปิดประกาศ ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน  อำเภอเมืองสรวง   จังหวัดร้อยเอ็ด 
และทางเวปไชต์https://www.nonghinmuangsuangroiet.go.th/   
  ทั้งนี้  หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  ตรวจผลในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามท่ีกำหนด  หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการสอบคัดเลือกหรือ
พิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก  หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก    
         ๘. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
   เทศบาลตำบลหนองหินจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564 โดยสามารถติดตามได้ที่ป้ายปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด และทางเวปไซต์ https://www.nonghinmuangsuangroiet.go.th/ 
  ๙.ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  เทศบาลตำบลหนองหินจะประกาศให้ทราบอีกครั้งโดยสามารถติดตามได้ที่  ป้ายปิดประกาศ            
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด และทางเวปไชต์ 
https://www.nonghinmuangsuangroiet.go.th/ 
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    ๑๐. การแต่งกาย 
      ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกแต่งกายเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับ 
                   ๑๑.  ข้อห้ามสำหรับพระภิกษุและสามเณร 
        พนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างลาอุปสมบท  ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ท.ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖  ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๓๔  เรื่อง  พระภิกษุสมัครสอบ 

  ๑๒. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
       ผู้ เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ  จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป            
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง,  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ในแต่ละ
ภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
 

   ๑๓. กรณีที่ทุจริต 
       ในกรณีปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือก  คณะกรรมการดำเนินการจะรายงานให้เทศบาลตำบลหนองหินทราบ เพื่อพิจารณายกเลิกการสอบครั้งนี้
ทั้งหมดหรืออาจจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควรในกรณีที่
เทศบาลให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว  ก็จะดำเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สำหรับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จะไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 
 

   ๑๔.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
         เมื่อดำเนินการสอบคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านผู้สอบ
ผ่านเรียงลำดับตามผลคะแนนรวม โดยระบุคะแนนในแต่ละภาค คะแนนรวมทุกภาค และลำดับที่ที่สอบคัดเลือกได้ 
เพ่ือดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีท่ี
มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

  ๑๕.  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 
         ๑๕.๑ เทศบาลตำบลหนองหิน  จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก จำนวน  ๒ เท่าของอัตราว่างตาม
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโดยรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก 
         ๑๕.๒ กรณีมีข้อสงสัย ให้ถือคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลหนองหินเป็นที่สุด 
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                 ๑๖.  การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ 
   ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการแต่งตั้ง ณ เทศบาลตำบลหนองหิน  อำเภอเมืองสรวง     
จังหวัดร้อยเอ็ด   ตามลำดับที่ประกาศผู้สอบคัดเลือกได้ เมื่อได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     

   ประกาศ ณ วันที่  15   เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖4 
 
 
 

        (นายดุสิต  สุดชา) 
                                                      นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



(ภาคผนวก ก) 
 

               เลขประจำตัวสอบ……………… 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภทท่ัวไป 
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ 
ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

ของเทศบาลตำบลหนองหิน   อำเภอเมืองสรวง   จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

๑.  ชื่อ………………………………..………………………   ชื่อสกุล………………………………………………………………….. 
๒.  เพศ  (     )  ชาย                        (     )  หญิง 
๓.  วัน  เดือน  ปีเกิด……………………………………….อายุปัจจุบัน…………..ปี  วันเกษียณอายุราชการ………………… 
๔.  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง…………………………………….................................... ระดับ.............................................. 

เงินเดือน…………………………บาท งาน……………………..……...... กอง/ฝ่าย…………………………..…......... 
เทศบาล………………………………………………………อำเภอ…………………………………………….……….……………. 
จังหวัด……………..…….…….……………………โทรศัพท์……………………................โทรสาร…….……………………. 
E-mail………….……..…....…………......……………………………………………………………………………………………… 
 

๕.  สถานที่ติดต่อได้ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขท่ี……………...........…….ซอย/ตรอก……………….……………..….ถนน…………………………..……………. 
 แขวง/ตำบล………………………….เขต/อำเภอ………………................…….จังหวัด…………….………...………... 
 รหัสไปรษณีย…์………….………...โทรศัพท…์……..........………………………..โทรสาร………………..……………... 
 E-mail………………………………………. 
๖.  สถานภาพครอบครัว 
 (      )  โสด  (      )  สมรส  (      )  อ่ืน  ๆ 
 ชื่อคู่สมรส……………….……........………..สกุล…………………......………………อาชีพ……………………………….. 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
 (      )  ไม่มีบุตร/ธิดา (      )  มีบุตร/ธิดา  จำนวน…..….คน  (ชาย….……คน  หญิง…..…..คน) 

๗. ประวัติสุขภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกได้ไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
เป็นโรคเหล่านีห้รือไม ่ ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่น  ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
 
 
 
                                                          
 
  

 
ติดรูปถ่ายขนาด 

๑  นิ้ว 
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๘.  ประวัติการศึกษา (ระบุวุฒิที่ได้รับทุกวุฒิ) 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีท่ีสำเรจ็การศึกษา การไดร้ับทุน 
ปริญญาตร ี      

ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอื่นๆ  ที่
สำคัญ 

     

๙.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ……………………………………ตำแหน่ง………………….………………ระดับ…………………... 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม………………….ปี……………..เดือน 

การดำรงตำแหน่งในสายงาน 
ช่ือตำแหน่ง ประเภทตำแหน่ง ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง รวมเวลาดำรงตำแหน่ง 

๑.    
๒.    
๓.    

๑๐.  การฝึกอบรม   (หลักสูตรที่สำคัญ) 
หลักสตูรที่อบรม 

ช่ือหลักสูตร/การอบรมอื่น หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     
     
     

๑๑.  ศึกษาดูงาน  (ที่สำคัญ  ๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานท่ี ระหว่างวันท่ี ทุนการดูงาน 
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๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสำเร็จ 
    
    

๑๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืน  ๆ  
 ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………….…….…………………………. 
 คอมพิวเตอร์……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 อ่ืน  ๆ  (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………….…….…………………… 

๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

๑๕.   ประวัติผลงานด้านการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืนๆ  ที่ได้รับการยกย่อง 
วันท่ี รางวัล/เกียรติคุณทีไ่ดร้ับการยกยอ่ง ผลงาน สถานท่ี/ผูม้อบเกียรติคณุ 

    
    

๑๖. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน  ๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น  และเกี่ยวข้องกับงาน 
…………………………………………………………………………………………………….….................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………......................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการหากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้า
ปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  ให้
ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
 
     ลงชื่อ………..............................…………………..ผู้สมัคร 
           (…………......................……………………) 
                  วันที่…………......................…………………. 
 

 
 
 
 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
 

(ภาคผนวก ข) 

หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 
  

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 

(   )  หลักฐานครบ                               ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน..............บาท  ไว้แล้ว 
(   )  มีปัญหา คือ................................................ ตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่.................เลขที่.......................... 
        .................................................................. วันที่................เดือน....................................พ.ศ................. 
 ลงลายมือชื่อ.....................................ผู้ตรวจหลักฐาน ลงลายมือชื่อ..............................................ผู้รับเงิน 
          (..............................................)                                         (.............................................) 
วันที่............เดือน.........................พ.ศ...............  วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.................. 
 
 
 
 
 
 



อนุญาตให้พนักงานเทศบาลสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป 
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ 

  

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

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

 ข้าพเจ้า.....................................................ตำแหน่ง....................................................................................  
อำเภอ/กิ่งอำเภอ..........................จังหวัด.............................อนุญาตให้...................................................................ซึ่ งเป็น
พนักงานเทศบาลตำแหน่ง......................................................................................................... ....................สังกัด
........................................................เทศบาล...................................อำเภอ/กิ่งอำเภอ............. ........................จังหวัด
.............................................สมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาย
งานประเภทวิชาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้  หาก
ผ่านการสอบคัดเลือก 
 
 
                   (ลงชื่อ) ............................................................ 
        (...........................................................)  
     นายกเทศมนตรีตำบล...........................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



(ภาคผนวก ค) 
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 
ชื่อผู้รับการประเมิน...............................................ตำแหน่ง........................................................... 

ระดับ.........สังกัด.......................เทศบาล......................................อำเภอ........................จังหวัด..................... 
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ 

หมวด ๑องค์ประกอบที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน  (๔๐  คะแนน) 
๑.๑ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ก)  พิจารณาจากการศึกษา  ความรู้  ประสบการณ์  ความชำนาญ  ความ
รอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ตำแหน่ง  รวมทั้งการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ  ฯลฯ 
ข)  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามท่ีได้รับ
มอบหมายโดยคำนึงถึงความถูกต้องความครบถ้วนสมบูรณ์และงานเสร็จ
ทันเวลาทั้งนี้ให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหา เชาว์ปัญญาและความ
ถนัดเฉพาะงาน  ฯลฯ 
      ๑.๒  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
             พิจารณาจากความตั้งใจ  ความเต็มใจ  และความมุ่งมั่นที่จะ
ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและเป็นผลดี    แก่ทางราชการ  การไม่
ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบ    ต่อผลของงานที่เกิดข้ึน  ฯลฯ   
หมวด ๒ความประพฤติ  (๒๐  คะแนน) 
            พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติการ
ทำงานรวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผน
ของทางราชการ  ฯลฯ 
หมวด ๓คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง (๔๐ คะแนน) 
     ๓.๑  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
            พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ  แนวทาง  
เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่  ๆ  มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน  การ
ปรับปรุงงานความสามารถในการ แก้ปัญหาต่าง  ๆ  และมีความคิด
สร้างสรรค์ในการทำงานยาก  หรืองานใหม่ให้สำเร็จเป็นผลดี  ฯลฯ 
๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ 
 พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต่อประชาชน  ระบบราชการ  และงานในหน้าที่  
แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทำงาน  ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน
แนวความคิด  ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย  โครงการ
หรือแผ่นงาน   ที่รับผิดชอบ   ฯลฯ 
 

 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 
 

๘ 
 

  

 

  



                                                            -๒- 
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ 

 ๓.๓ ความเป็นผู้นำ 
             พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล  การตัดสินใจ  
การวางแผนงาน  การมอบหมายงาน  การให้คำแนะนำและการพัฒนา  
การควบคุมงาน  ความใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้ง  กว้างขวางรอบคอบและยุติธรรม  ฯลฯ 
    ๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
              พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  ความ
หนักแน่นมั่นคงในอารมณ์  ความเชื่อม่ัน ในตนเองตลอดจนกิริยาท่าทาง
และท่วงทีวาจาที่เหมาะสม  ฯลฯ 
     ๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
             พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้ กับสถานการณ์  
สังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ความยืดหยุ่นและความสามารถทำงานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการ
ติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน  ฯลฯ 

 
๘ 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 

๘ 
 
 

 

  

รวม ๑๐๐   
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา      
............................................................................................................................................................................................……………… 
..........................................................................................................................................................................................……………..... 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ประเมิน      
                                                            (………………………………………) 

ตำแหน่ง.......................................................... 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ      
.........................................................................................................................................................................................……………… 
.......................................................................................................................................................................................……………..... 
 

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

ปลัดเทศบาล 
ความเห็นนายกเทศมนตรี 
.............................................................................................................................................…………........................................…… 
............................................................................................................................................…......................................…………..... 
                                                     (ลงช่ือ)................................................ 
                                                                     (................................................) 
                                                                    นายกเทศมนตรี 
  



(ภาคผนวก  ง) 
 

ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

............................. 
ตำแหน่งประเภท                                  วิชาการ 
ชื่อสายงาน                                         ตรวจสอบภายใน 
ชื่อตำแหน่งในสายงาน                            นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ระดับตำแหน่ง                                     ระดับปฏิบัติการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
                       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 
ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี 
ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
                       1. ด้านการปฏิบัติการ 
                           1.1 รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข 
หลักฐานการทำสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชีเพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่าง 
ถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง 
                           1.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและ 
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่าง 
ประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 
                           1.3 รว่มตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ 
และทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆ ของหน่วยงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และกรอบของการตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการใช้งบประมาณและทรัพยากร 
เป็นไปอย่างประหยัด คุม้ค่า และตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 
                            1.4 รว่มจัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบต่าง ๆ 
เพ่ือเสนอผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการ 
ดำเนินงานและนำไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
                            1.5 ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความประหยัด 
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
                             1.6 ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ 
รายจ่าย รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อให้เป็นไปตาม 
ระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว้ 
                              1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                               1.8 ปฏิบัติงานและสนับสนุนอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงาน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 
 
 
 
 



                       2. ด้านการวางแผน 
                            2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
                            2.2 ประชุมสัมมนา การจัดทำงบประมาณ การเงิน เพ่ือร่วมกำหนดนโยบายให้ถูกต้อง 
และเป็นไปตามระเบียบ 
                      3. ด้านการประสานงาน 
                           3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ 
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
                           3.2 ชีแ้จงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับหมอบหมาย 
                           3.3 ชีแ้จงข้อมูลเหตุผลของระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายในการตรวจสอบและ 
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญในการตรวจสอบองค์กรให้หน่วยงานรับตรวจเข้าใจใน 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
                      4. ด้านการบริการ 
                          4.1 ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ 
และเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วย 
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้คำแนะนำ 
ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน 
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
                         4.2 ใหค้ำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนรับผิดชอบ 
ในระดับต้น แก่หน่วยงาน เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็น 
ประโยชน์ 
                   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
                    มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
                   1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
บัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
หรอื ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
                   2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
บัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
                  3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
บัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
        ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
                1. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย 
                     1.1 ความรูท้ี่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
                     1.2 ความรูเ้รื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
                     1.3 ความรูเ้รื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ระดับ 1 
                     1.4 ความรูเ้รื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1 
                     1.5 ความรูเ้รื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1 



                     1.6 ความรูเ้รื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1 
                     1.7 ความรูเ้รื่องการทำงบการเงินและงบประมาณ ระดับ 2 
                     1.8 ความรูเ้รื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ระดับ 1 
                     1.9 ความรูเ้รื่องบัญชีและระบบบัญชี ระดับ 2 
                     1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ ระดับ 2 
             2. ทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย 
                    2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
                    2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
                    2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 
                    2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1 
                    2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอและถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 
                    2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 
                    2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1 
            3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย 
                    3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
                         3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
                         3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 
                         3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
                         3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
                         3.1.5 การทำงานเป็นทีม ระดับ 1 
                   3.2 สมรรถนะประจำสายงาน 
                        3.2.1 การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1 
                        3.2.2 การบริหารความเสี่ยง ระดับ 1 
                        3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 1 
                       3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
                       3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



(ภาคผนวก จ) 
ขอบเขตเนื้อหาความรู้ และรูปแบบที่ใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถ 

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 

๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 2  คะแนน โดยมีขอบเขตเนื้อหาความรู้ใน
การสอบดังนี้ 
      1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
1.3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
1.4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
1.5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
1.6 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระเบียบและ 
      หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
1.7 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
1.8 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

      1.9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
1.10 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
        2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
1.12 ความรู้อื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 
๒. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) 
           ประเมินด้วยด้วยวิธีการสอบแบบปรนัย จำนวน ๕๐ ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน โดยมีขอบเขตเนื้อหาความรู้ในการ
สอบ ดังนี้ 

  2.1  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
  2.2  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒   

        2.3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561   
   2.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการ    
         ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
   2.5 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ 
        หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
   2.6  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร 
          งบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอ่ืน ๆ ของส่วนราชการ 

2.7 ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง ที่สมัครสอบ 
2.8 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

       

๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
  ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอ่ืนๆเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง หรือด้านอ่ืนเพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสม 


