ประกาศเทศบาลตาบลหนองหลวง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตาแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ
**********************
ด้วย เทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จะดาเนินการ
สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตาแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ของ
เทศบาลตาบลหนองหลวง
ดั งนั้ น จึ งอาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๘๑ ข้ อ 82 และข้ อ 83 แห่ งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริห ารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตาแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
(๑) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
(๑) มีคุ ณ วุฒิ ก ารศึก ษาตรงตามคุณ สมบั ติ เฉพาะส าหรับ ต าแหน่ งที่ จะแต่ งตั้งตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งที่เปิดสอบ และ
(๒) เป็นพนักงานเทศบาลซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานเริ่มต้น
จากระดับ ๑ หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ และตาแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่
น้อยกว่า ๒ ปี
(๓) ได้รับ เงิน เดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น
พนั กงานเทศบาล ให้ดารงตาแหน่ งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3 เดิม) อัตรา
เงินเดือนไม่ต่ากว่า ๑๕,๐๖๐ บาท
๓. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและ
หลักฐานต่างๆ ตามที่ กาหนดได้ ณ สานักงานเทศบาลตาบลหนองหลวง ตั้งแต่ วัน ที่ 15 มิถุน ายน
2563 ถึง 26 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก
พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้ ส มัครสอบได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบั บ
ดังต่อไปนี้
๔.๑ ใบสมัครและรูปถ่ายเครื่องแบบราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา
ขนาด 1 นิ้ ว (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป โดยเขียนชื่อตัว -ชื่อสกุลหลังรูปถ่ ายด้วย
ตนเอง)
/4.2 ใบรับรองแพทย์...

-24.2 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน
4.3 สาเนาบั ตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
๔.๔ สาเนาบัตรประวัติรับราชการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
4.5 หนั งสือรับ รองจากต้นสั งกัดที่นายกเทศมนตรีอนุญาตให้ส มัครสอบคัดเลือกและ
ยินยอมให้โอนไปดารงตาแหน่งได้หากผ่านการสอบคัดเลือก จานวน 1 ชุด
4.6 ส าเนาวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ ใช้ เป็ น คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรับ ต าแหน่ ง ที่ ส อบคั ด เลื อ ก
จานวน 1 ชุด
4.7 แบบประเมินผลบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
4.8 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
สาหรับการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามตาแหแน่งที่สมั คร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติ เทศบาลตาบลหนองหลวง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่มี
สิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ในวันยื่นใบสมัครฯ
คนละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) เงินค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
เทศบาลต าบลหนองหลวง จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ าสอบคั ด เลื อ ก วั น สอบ
คัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับสอบคัดเลือก ณ สานักงานเทศบาลตาบลหนองหลวง
ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2563 หรือ สามารถสอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ งานการเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก
ปลัดเทศบาลตาบลหนองหลวง โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒16-4149
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลั กสู ตรและวิธีก ารสอบคั ดเลื อก มี 3 ภาค รายละเอีย ดตามที่ ได้ก าหนดไว้ใน
“หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก” แนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้
๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ตามระดับตาแหน่ง ดังนี้ (รายละเอียดตามที่ได้กาหนดไว้ใน “หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก” แนบท้าย
ประกาศนี้)
7.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 100
คะแนน)
เป็น การสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยผู้สมัครสอบในตาแหน่ งใดต้องสอบความรู้
ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น รายละเอียดตามที่ได้
กาหนดไว้ใน “หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก” แนบท้ายประกาศนี้
7.3 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็ น การประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ พิ จารณาความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ งหน้ าที่ จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้ เข้าสอบและจาก
การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น
/ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์...

-3ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุป นิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รายละเอียดตามที่
ได้กาหนดไว้ใน “หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก”
8. กาหนด วัน เวลา และสถานที่ดาเนินการสอบคัดเลือก
8.1 ทดสอบภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก.) และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. 12.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 4
8.2 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ 23 กรกฎาคม
2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 4
9 . เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสิน ว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคสอบ
ที่สอบตามหลักสูตร ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
10. กรณีมีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้เกิดความไม่เ ป็น
ธรรมในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานให้เทศบาลตาบลหนองหลวงทราบ เพื่อ
พิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรืออาจพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิด
การทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากเทศบาลตาบลหนองหลวงให้ยกเลิกการ
สอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป
๑1. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
เทศบาลตาบลหนองหลวง จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลาดับที่จากผู้สอบ
ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับ ตาแหน่งมากกว่าเป็ นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สู งกว่า
ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่ วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลข
ประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
เทศบาลตาบลหนองหลวง จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านผู้สอบคัดเลือกจานวน ๒ เท่า ของอัตรา
ว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก จะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน
และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจานวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสารองให้ยกเลิก
๑2. การแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร แล้ว
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(นายสุทิน บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง

(ผนวก ก.)
รายละเอียดตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
------------------ชื่อตาแหน่งในสายงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทาบั ญ ชี เอกสารรายงานความเคลื่ อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงิน นอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้ อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีการบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ปฏิบั ติงาน และรับผิ ดชอบงานด้านการเงิน บัญ ชี และงบประมาณของหน่วยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้
1.3 รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
1.4 จัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ ตรงกับความจาเป็นและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อให้
การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทางบประมาณ
1.6 ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ-จ่ายเงิน
เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
1.7 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนา
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและ
วิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อกาหนด
1.8 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน การนาส่งเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ สัญญายืมเงิน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง
และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณ
เงิน ในงบประมาณ เงิน นอกงบประมาณ เงิน ทดรองราชการ เงิน ช่ ว ยเหลื อ หรือ เงิน สนั บ สนุ น ต่ างๆ ที่
เกี่ย วข้อง เพื่ อให้ การเบิ กจ่ ายเงิน เป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ที่
กาหนดไว้

1.10 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ประมวลผลข้ อ มู ล และตั ว เลขทางบั ญ ชี และจั ด ท าบั ญ ชี ทุ ก
ประเภทภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจาเดือน บัญชีเงิน
ทดรองราชการ ทะเบียนคุมรายได้นาส่งคลัง ทะเบียนคุมใบสาคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ เพื่ อ ให้ งานด้ า นการบั ญ ชี เป็ น ไปอย่ า งโปร่ งใส ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานบั ญ ชี และสามารถ
ตรวจสอบได้
1.11 ร่วมประสานงาน ตรวจร่างบันทึก หนังสือโต้ตอบหรือตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการบัญชี เพื่อสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่
สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
1.12 วิเคราะห์ และจัด ท างบการเงิน ประจาวัน ประจาเดื อน/ประจ าปี รายงานทาง
การเงิน และรายงานทางบัญชี เพื่อนาเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.13 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชี เพื่อใช้ประกอบ
ในการทาธุรกรรม และเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบ
และดาเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานการเงิ น บั ญ ชี และงบประมาณ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.15 รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริ หาร รวมถึงควบคุม ดูแล
งบประมาณคงเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และควบคุมการจัดทาและรายงานเงิน
รายได้ รวมทั้ งเงิน อุด หนุ น ต่ าง ๆ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพื่ อใช้ในการด าเนิ นงานของ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง
1.16 ดาเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ รวมทั้งเงินถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
ทันเวลาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
2.3 ร่ ว มด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้คาแนะนาในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล
3.4 ประสานการทางานกับหน่วยราชการอื่นภายในอาเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.5 ประสานการทางานของกลุ่มบุคคลและประชาชนในเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการกาหนดและจัดทาแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดทาแผนพัฒนาใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.6 ช่ ว ยให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการจั ด ท าการเงิ น และบั ญ ชี ให้ กั บ กลุ่ ม ต่ าง ๆ ใน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดาเนินงานของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและประสาน
การทางาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ทราบข้อมูล
ใหม่ ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญ หาและชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ งานการเงิ น และบั ญ ชี ที่ ต นมี ค วาม
รับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

(ผนวก ข.)
เลขประจำตัวสอบ ...........
ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน
จากตาแหน่งประเภททั่วไป ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
เทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
*******************
สกุล

๑. ชื่อ
๒. เพศ (

) ชาย

๓. วัน เดือน ปีเกิด

(

) หญิง
อายุปัจจุบัน

ปี วันเกษียณอายุราชการ

๔. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
ประเภทตาแหน่ง
เงินเดือน
กอง/ฝ่าย
อาเภอ
โทรสาร

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

ระดับ
( ) บริหารระดับสูง
( ) บริหารระดับกลาง
( ) วิชาชีพเฉพาะ
( ) เชี่ยวชาญเฉพาะ
( ) ทั่วไป
บาท เงินประจาตาแหน่ง
บาท งาน
เทศบาล/อปท.อื่น
จังหวัด
โทรศัพท์
e-mail

๕. สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
๖. สถานภาพครอบครัว
( ) โสด
( ) สมรส
( ) อื่น ๆ
ชื่อคู่สมรส
สกุล
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
( ) ไม่มีบุตร/ธิดา
( ) มีบุตร/ธิดา จานวน

ตาบล
โทรศัพท์

อาเภอ
โทรสาร

อาชีพ
คน (ชาย

คน หญิง

๗. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร)
เป็นโรคเหล่านี้ ความดันโลหิต
หัวใจ
เบาหวาน
ไต
ไมเกรน
หรือไม่
สูง
เป็น
ไม่เป็น

คน)
อื่นๆ

/๘. ประวัติ...

-๒๘. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับอื่น ๆ

สาขา

๙. ประวัติรับราชการ
วันบรรจุเข้ารับราชการ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม

วุฒิการศึกษา
สถาบัน

ประเทศ

ตาแหน่ง

ปีที่สาเร็จ

การได้ทุน

ระดับ
ปี

เดือน

๑๐. การฝึกอบรมหลักสูตรสาคัญ ๆ
หลักสูตรที่ฝึกอบรม
ชื่อหลักสูตร/
การอบรมอื่น ๆ

หน่วยงานที่จัด

สถานที่อบรม

ช่วงระยะเวลา

ทุนการอบรม

การดูงาน
ระหว่างวันที่

ทุนการดูงาน

หมายเหตุ

๑๑. การดูงานที่สาคัญ ๆ
เรื่อง

สถานที่

๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง
สถานที่ปฏิบัติงานพิเศษ

ระยะเวลา

ผลสาเร็จ

๑๓. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
/๑๔. เหรียญ

-๓๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

๑๕. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการ หรืออื่น ๆ ที่ได้รับยกย่อง
วันที่
รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับยกย่อง
ผลงาน

สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ

๑๖. คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่นและเกี่ยวข้องกับงาน

(ลงชื่อ)

ผู้สมัคร
)
พ.ศ.

(
ยื่นใบสมัครวันที่

เดือน

.........................................................................................................................................................................
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

เอกสารการสมัครสอบ
ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน
เนื่องจาก

ลงชื่อ
/

/

ผู้ตรวจเอกสาร
.

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
ตรงตามประกาศ
ไม่ตรงตามประกาศ
เนื่องจาก

ลงชื่อ
/

/

ผู้ตรวจคุณสมบัติ
.

(ผนวก ค.)
หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตาแหน่งประเภททั่วไปให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ

วันที่

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อื่นๆ
ตาแหน่ง
สังกัด
อาเภอ
จังหวัด
ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของ นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อื่นๆ
ตาแหน่ง
ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อื่นๆ
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตาแหน่งประเภททั่วไป
ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ในตาแหน่ง
ตามประกาศเทศบาลตาบล
เรื่อ ง การรั บสมัค รสอบคัด เลื อ กพนั กงานเทศบาลตาแหน่ ง
ประเภททั่ ว ไป เพื่ อ แต่งตั้ งให้ ดารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ และหากเป็ น ผู้ ผ่ านการสอบคั ด เลื อ กฯ
ข้าพเจ้ายินยอมให้ โอน/ย้าย ไปดารงตาแหน่งดังกล่าวได้
จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
(................................................)
ตาแหน่ง.....................................................

(ผนวก ง.)
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน(สาหรับผู้รับการประเมินกรอก)
๑. ชื่อ และนามสกุลของผู้รับการประเมิน
๒. วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
สถานศึกษา
จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.
๓. เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ตาแหน่ง
๔. ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงานหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ดังนี้ (เฉพาะสายผู้บริหาร)
๔.๑
รวม
ปี
๔.๒
รวม
ปี
๔.๓
รวม
ปี
๕. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
ระดับ
ขั้น
กอง
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
๖. ประวัติการถูกดาเนินการทางวินัย(ถ้ามี)

.
.
.
.
เดือน
เดือน
เดือน
บาท
.
.
.
.

๗. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ

วันที่

(ลงชื่อ)
(
ตาแหน่ง
เดือน

ผู้รับการประเมิน
)
.
พ.ศ.
.

-๒–
ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด)
การประเมิน
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งสายงานใหม่
๑. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- การรักษาวินัย
- ประวัติส่วนตัว ความประพฤติส่วนตัว
- ประวัติการทางาน และพฤติการณ์อื่น
- การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของทางราชการ
- การปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

ระดับการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑๐

๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความตั้งใจในการทางานที่ได้รับมอบหมายหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ไม่ละเลยต่องานยอมรับผลงานของตนเองด้านความสาเร็จและความ
ผิดพลาด ไม่ปัดความรับผิดชอบ
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
- ตั้งใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
- จริงใจที่จะปรับปรุงตนเองได้ดีขึ้น

๑๐

๓. ความอุตสาหะ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีความมานะอดทน เอาใจใส่หน้าที่การงาน
- กระตือรือร้น อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
- มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เฉื่อยชา
- ไม่ย่อท้อ สนใจแก้ไขงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต่างๆ
- ตั้งเป้าหมายให้งานสาเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ

๑๐

๔. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
- ทางานร่วมกับเพื่อร่วมงานได้เป็นอย่างดี
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ
- เป็นที่ยอมรับนับถือและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน

๑๐

-๓–
ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด)
การประเมิน
๕. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความรู้ความชานาญในหน้าที่รับผิดชอบ
- สามารถปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
- งานมีความถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย
- มีการพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ
- ประสบการณ์ในการทางาน

ระดับการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑๐

๖. ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ พิจารณาจากพฤติกรรมเช่น
- มีความละเอียดไม่มีข้อผิดพลาด
- ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการทางาน
- ไม่มองข้ามในเรื่องเล็กน้อย
- มีความแม่นยาถูกต้องในระเบียงแบบแผนและรูปแบบ

๑๐

๗. ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทางาน การปรับปรุงงาน
- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
- ความคิดสร้างสรรค์ในการทางานยากหรืองานใหม่ให้สาเร็จเป็นผลดี

๑๐

๘. ทัศนคติและแรงจูงใจ
- ทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการและงานในหน้าที่
- แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทางาน
- ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน
- แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายโครงการ
หรือแผนงานที่รับผิดชอบ

๑๐

๙. ความเป็นผู้นา พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ การวางแผน การ
มอบหมายงาน การให้คาแนะนาและพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกว้าง
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ความคิดลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ

๑๐

-๔–
ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด)
การประเมิน
๑๐. บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- การวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
- ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์
- ความเชื่อมั่นในตนเองตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสมงาน

ระดับการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑๐

๑๐๐

รวม

ตอนที่ ๓ สรุปผลการประเมิน
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖๐)
(ระบุเหตุผล)

.
.
.
.
.

สรุปผลการประเมิน
( ) สมควรแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากผ่านการประเมิน
( ) ไม่สมควรแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน
(ลงชื่อ)
(
ตาแหน่ง
วันที่

เดือน

ผู้ประเมิน
)
.
พ.ศ.

หมายเหตุ : ผู้ประเมินคือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
ผู้บังคับบัญชาได้แก่นายกเทศมนตรีหรือผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

.

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
เพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตาแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลหนองหลวง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563)

.........................................................................
หลั ก สู ตรและวิธีก ารสอบคัดเลื อกสอบคัดเลื อกพนั กงานเทศบาลเพื่ อเปลี่ ยนสายงานต าแหน่ ง
ประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการมีทั้งหมด 3 ภาค ประกอบด้วย 1. ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข.) และ 3.ภาค
ความรู้ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก มีรายละเอียด ดังนี้
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
8. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
9. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25488 และแก้ไขเพิ่มเติม)
11. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
12. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
13. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข)
1. นักวิชาการเงินและบัญชี
1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.
2561

6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทา
ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วั นที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
7. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และจัดทางบการเงินประจาวัน ประจาเดือน/ประจาปี
รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญชี
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ให้ประเมินบุคคลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ หรือประเมินเอกสาร หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกั บ ต าแหน่ งในด้ านต่ าง ๆ โดยมี แ บบแสดงรายการการให้ ค ะแนนให้ ชั ด เจนในด้ านความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
หรือด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ : ผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๖๐

