
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดํารงตาํแหนง่บริหารของเทศบาล 

----------------------------------------------- 
         ด้วยเทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ัง
พนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งบริหารของเทศบาล จํานวน  ๑  ตําแหน่ง  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม
ความในข้อ ๘๑ แห่งประกาศ  ก.ท.จ. ขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล และฉบับที่แก้ไขเพิม่เติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 

๑. ตําแหน่งทีร่ับสมัครสอบคัดเลือก 
๑.๑ สายงานนักบริหารงานการคลัง ประกอบด้วย 
 (๑) หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน ระดับ ๖ (นักบริหารงานการคลัง ๖)  

 

๒.  หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตําแหนง่ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ     
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรูค้วามสามารถที่ต้องการ  เปน็ไปตาม

เอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ  
 

๓.  คุณสมบัติของผูส้มัคร     
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ 

 

        ๔. การรับสมคัรสอบคัดเลือกและสถานที่รบัสมัคร   
                       ๔.๑ การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลอืก จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กําหนดด้วยตนเอง ต้ังแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองบ้านไผ่   ถนนเจนจบทิศ   
ตําบลในเมือง  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐-๔๓๒๗-๒๗๖๒ โดยผู้สมัครจะตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึง
วันสุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศนี้  

๔.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือก มสีิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งเดียว หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกไว้หลายตําแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งที่
ได้สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น  

                ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลอืก ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวนัสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 

๕.๑  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใสแ่ว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว 
จํานวน  ๓ รูป  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน โดยเขียนชื่อตัว ช่ือสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเองตามเอกสาร
หมายเลข ๓ ท้ายประกาศนี ้

๕.๒  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน   
๕.๓  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองสําเนาทุกหน้า จํานวน ๑ ชุด 
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๕.๔  สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรอง 
สําเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 

๕.๕  สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด  อย่างละ ๑ ชุด  สาํหรับผู้ที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ใช้สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
ควบคู่กับสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปรญิญาด้วย สําหรับหลักฐานการศึกษา
ดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ใหแ้นบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 

๕.๖  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมคัรสอบคดัเลือก ตามเอกสาร
หมายเลข ๔ ท้ายประกาศ 

๕.๗  แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข ๕   
ท้ายประกาศ 

๕.๘  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก        
ตามเอกสารหมายเลข ๖ ท้ายประกาศ  

๕.๙  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ช่ือสกุล พร้อมรับรองสําเนา
ทุกฉบับ  
         สําหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครราย
ใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ขอนแก่น คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มสีิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ  
 

                     ๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
  ผู้สมัครสอบคดัเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนยีมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท 
 

                     ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารบัการสอบคัดเลอืก 
                 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และหมายเลข
ประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือก ณ สํานักงานเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ พร้อมทั้งแจ้งให้ ก.ท.จ.ทั่วประเทศ และเทศบาลภายในเขตจังหวัดขอนแก่นทราบ ในวนัที่  ๗  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖ กรณีผูส้มัครสอบคัดเลือกไม่มีช่ือเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมคัรสอบคัดเลือกผู้นั้นมีสทิธิทีจ่ะยืนยันว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารบัการสอบคัดเลือก โดยทําหนังสือถึงนายกเทศมนตรี พรอ้มเอกสาร
หลักฐานที่จะยนืยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ย่ืนหนังสือและเอกสารดังกล่าว ได้ที่สํานักปลัดปลดัเทศบาล   
ในวันที ่ ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   ในเวลาราชการ หากพ้นกาํหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่
ประสงค์จะให้เพิ่มรายชื่อแต่ประการใด  
                      ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ใหผู้้นั้นเข้ารับการสอบ
คัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผา่นการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก 
 

                    ๘.  หลักสตูรและวิธีการสอบคัดเลือก 
                         หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก กําหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้ 
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  ก.  ความรู้ความสามารถทั่วไป   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
      ทดสอบภาคความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกําหนด และปรับปรุงนโยบาย 
แผนงาน ระบบงาน  และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอื่น  ๆ  ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง ตามแนวที่ระบุไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน 
  ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนั้นโดยเฉพาะ โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗ ท้ายประกาศ  
  ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
       ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ และสัมภาษณ์   ตามท่ี
กําหนดในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งที่ ก.ท. กําหนด  
 

                    ๙.  ข้อห้ามสําหรบัพระภิกษุและสามเณร 
  พนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ เรือ่ง พระภิกษุสมัครสอบ 
 

       ๑๐.  การประกาศวัน เวลา สถานทีส่อบคัดเลือก และระเบยีบเก่ียวกับการสอบ 
                คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖    
ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  โดยจะประกาศให้ทราบพร้อมกับรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตามข้อ ๗ สําหรบัระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะประกาศให้ทราบภายในวันที่   ๗  เดือน  
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                    ๑๑.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผูผ้่านการสอบคัดเลือก 
๑๑.๑ ผูส้อบคดัเลือกฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ที่ใช้

เฉพาะสําหรับตําแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง และการประเมินบุคคล ในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
                           ๑๑.๒  เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๑๑.๑ เสร็จแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงาน
ผลการสอบคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เพื่อประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  
 

                    ๑๒.  กรณกีารทุจริต 
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ

สอบคัดเลือก  คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ  เพื่อพิจารณาว่าจะ
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถ้าหากนายกเทศมนตรีได้ยกเลิกการสอบคดัเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็จะดําเนินการ
สอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่  สําหรับผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจรติไม่มสีิทธิเข้าสอบอีก
ต่อไป 
 

                    ๑๓.  การประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผูผ้่านการสอบคัดเลือก 
๑๓.๑ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่าน

การสอบคัดเลือกเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณทีี่มีผูส้อบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้
ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ 
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ตําแหน่ง หน้าที่ความรบัผิดชอบ ลกัษณะงานที่ปฏบิัติ และความรู้ความสามารถที่ตอ้งการ 

***************** 
ชื่อตําแหน่ง      นักบริหารงานการคลัง ๖ 
เลขที่ตําแหน่ง  ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๔  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความยาก  และคุณภาพของงาน
ค่อนข้างสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งที่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ความยาก  และคณุภาพของงาน
เทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน ควบคมุและรับผิดชอบการปฎิบัติงานด้านการคลงัของเทศบาล และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมาก
พอสมควร หรือปฏิบัติงานบริหารงานการคลังในลักษณะผู้ชํานาญการและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่ต้องใช้ความ
ชํานาญ โดยตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลงัหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บ
รายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งาน
ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง เกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน 
สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลทํารายงาน
ประเมินผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณา
วิเคราะห์การประมาณรายรับรายจ่าย กําหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
ของเทศบาล  สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ ดําเนินการให้มีการชําระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยง
ภาษีแนะนําวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงนิและบัญชีต่าง ๆ 
ตรวจสอบการเบกิจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซ้ือ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน 
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง 
ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน 
วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดขอ้งในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 
  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑.  มีความรู้ในการบริหารงานการคลงัอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น  ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๓.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด 
๔.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
๕.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
๖.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
๗.  มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
๘.  มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทําแผ่นตารางทําการ (Spreadsheet) 

 



 
เอกสารหมายเลข ๒ 

บัญชีรายชื่อตาํแหน่งที่จะสอบคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธสิมัครเขา้รับการสอบคัดเลือก 
แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ลงวันที่  ๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
ตําแหน่ง คุณสมบัติ 

นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๖ ๑. ดํารงตําแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ํากว่าระดับ ๖  และ 
๒. เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานตรวจสอบภายใน  
งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๓. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างบัญชี  การเงิน พาณิชยศาสตร ์
เศรษฐศาสตร์ บริหารการคลัง การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจดัการทั่วไป 
(เฉพาะทางริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วย
กิต) หรือทางอืน่ที่ ก.ท.กําหนดเป็นคุณสมบัตเิฉพาะตําแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๓ 
ลําดับที่สมคัร............................. 

ใบสมัครเขารบัการสอบคัดเลือกเพื่อแตงตัง้พนักงานเทศบาลสายปฏิบตัิใหดํารงตาํแหนงบริหาร 
ของเทศบาล…………………….  อําเภอ…………………….  จังหวัดขอนแกน 

ตําแหน่ง ..........................................(...............................................) 
…………………………………….. 

 

๑.  ชื่อ  …………………………….…………..สกุล…………………………………………….. 
 

๒.  เพศ          ชาย         หญิง 
 

๓.  วัน เดือน ปีเกิด………………………………อายุปัจจุบนั………….ปี  วันเกษียณอายุราชการ……………… 
 

๔.  ปัจจุบันดาํรงตําแหน่ง…………………….…………………………………………ระดับ……………………. 
 

เงินเดือน…………………………..…บาท  งาน…………..……………………………..…….. 
กอง/ฝ่าย………………………………………ส่วน/สํานัก...........................................................………… 
เทศบาล………………………………..อําเภอ……………....………จังหวัด…………………………. 
โทรศัพท…์…………………….  โทรสาร………………………… e-mail  …………………..……… 

 

๕.  สถานที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขที่………………….ซอย/ตรอก………….………………….ถนน…………………………….… 
 แขวง/ตําบล……………………..เขต/อําเภอ…………………………จังหวัด…………………………. 
 รหัสไปรษณีย์………………..โทรศัพท…์……………………………..โทรสาร……..……………… 
 e-mail…………………………………………….…………….. 
 

๖.  สถานสภาพครอบครัว 
   โสด   สมรส   อ่ืน ๆ 

ช่ือคู่สมรส……………………..สกุล………………..………….อาชีพ………………..……………….. 
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 

  ไม่มีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จํานวน………….คน  (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน) 
 

๗.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
เป็นโรค

เหล่านี้หรือไม ่
ความดัน 
โลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
 
 
 
 

 
รูปถ่ายขนาด 

๑ นิ้ว 



-๒- 
 
๘.  วุฒิการศกึษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (ระบุวุฒิที่ได้รับทุกวุฒิ) 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่สําเร็จ
การศึกษา การได้รับทุน 

ปริญญาตร ี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับอ่ืนๆ  
ที่สําคัญ 

     

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

การดํารงตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ 
ที่ ช่ือตําแหน่ง ช่วงเวลาที่ดํารงตําแหน่ง รวมเวลาดํารงตําแหน่ง 

๑.    
๒.    
ฯลฯ    

 

๑๐.  การฝึกอบรม  (หลักสตูรสําคัญฯ) 
หลักสูตรที่อบรม 

ช่ือหลักสูตร/การอบรมอื่น หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     

 
๑๑.  ดูงาน  (ที่สําคัญๆ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

    
    

 

๑๒.  การปฏบิัติงานพเิศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 
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๑๓.  ความสามารถพิเศษอืน่ ๆ 
 ภาษาอังกฤษ……………………………………………………..…………………………………….. 
 คอมพิวเตอร์…………………………………………………………………………………….……… 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………….…………… 
 

๑๔.  เหรยีญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รบั 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 ……………………………………….………………………………………………………………… 
 
๑๕.  ประวัติผลงานดา้นวชิาการหรืออื่น  ๆ  ที่ได้รับการยกย่อง 

วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที/่ผู้มอบเกียรติคุณ 
    
    
    

 

 
๑๖.  คุณลักษณะส่วนบคุคลอื่น ๆ  ของผูส้มัครทีเ่หน็ว่าเด่น  และเก่ียวข้องกับงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้า
ปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคณุสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้
ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี ้
 

   ลงลายมือชื่อผู้สมัคร……………………………………………….. 
               (………………………………………..…….) 

    วันที่  เดือน  ปี  ………………………………….…………… 
 
 

เฉพาะเจา้หนา้ที ่
       ได้ตรวจสอบหลักฐานและ
เอกสารการสมคัรแล้ว 
(   ) ครบถ้วน 
(   ) ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก.................. 
............................................................ 
 
   ........................................... 
  (...........................................) 
        เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

       ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว 
จํานวน……………….…….บาท ตาม
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่...................
เลขที่............... ลงวันที่
................................. 
 
       .......................................... 
       (..........................................) 
                    ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มัครแล้ว 
(   ) คุณสมบัติครบถ้วน 
(   ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนือ่งจาก
................................................................ 
................................................................ 
 
      ............................................... 
      (.............................................) 
 เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

 



เอกสารหมายเลข ๔ 
หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 

อนุญาตให้พนักงานเทศบาลสายปฎบิตัิสมัครสอบคัดเลือกตําแหน่งสายงานผู้บริหาร  
 
 

เขียนที่…………………………………………………………………… 
วันที่……………………เดือน………………………………….พ.ศ. ……………………….. 

 ข้าพเจ้า……………………………………ตําแหน่งนายกเทศมนตรี   เทศบาล………...........…………………………………….. 
อําเภอ……………………..จังหวัด….…....................………………….อนุญาตให…้.……………………………………....ซึ่งเป็นพนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง……………………………………ระดับ…. สํานัก/กอง……...........………………..เทศบาล……….…………………..
อําเภอ.........................……………………จังหวัด………………………...........สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาล
........................ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งบริหารของ
เทศบาล……………….. ในตําแหน่ง…………………………….............และยินยอมให้โอนไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งได้ หากผ่าน
การสอบคัดเลือก  

 
 

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

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี ……………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารหมายเลข ๕ 
แบบประเมนิบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

ในการสอบคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏบิัตใิห้ดาํรงตําแหน่งบริหาร 
ชื่อผู้รับการประเมิน…………………..………………………..ตําแหน่ง………………………………… 

               ระดับ…….เทศบาล………..…………อําเภอ…………..………………จังหวัด………………… 
 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ หมายเหตุ 

หมวด ๑  องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)    
๑.๑ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู้  ประสบการณ์  ความ
ชํานาญ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ตําแหน่งรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ฯลฯ 

ข. พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงานให้
สําเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยคํานึงถึงความถูกต้อง  ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์และงานเสรจ็ทันเวลา  ทั้งนี้ให้รวมถึง  ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา  เชาว์ปัญญา  และความถนดัเฉพาะงาน  ฯลฯ 

๒๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
      พิจารณาจากความต้ังใจ  ความเต็มใจ  และความมุ่งมั่นที่

จะทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จและเปน็ผลดีแก่ทางราชการไม่
ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น  ฯลฯ 

๒๐  
 
 
 
 

 
 
 
 

หมวด  ๒  ความประพฤติ  (๒๐  คะแนน) 
            พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและ
ประวัติการทํางาน  รวมทั้งคุณธรรมและจรยิธรรม  การปฏิบัติตาม
นโยบายและแบบแผนของราชการ  ฯลฯ   

๒๐  
 
 
 

 

หมวด  ๓  คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง(๔๐ คะแนน)    

๓.๑ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
      พิจารณาจากความสามารถในการคิดรเิริ่มหาหลักการ

แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม ่ๆ  มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ทํางาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงานยาก  หรืองานใหม่ให้สาํเร็จเป็นผลดี 
ฯลฯ 

๘  
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องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ หมายเหตุ 

๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ 
      พิจารณาจากทัศนคติทีดี่ต่อประชาชน  ระบบราชการ 

และงานในหนา้ที่  แรงจูงใจ  และความกระตือรือร้นในการทํางาน 
ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิด  ความเชื่อและอุดมการณ์
ที่สอดคล้องกับนโยบาย  โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ  ฯลฯ 

๘   

๓.๓ ความเป็นผู้นํา 
      พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การ

ตัดสินใจ การวางแผนงาน  การมอบหมายงาน  การให้คําแนะนําและ
การพัฒนา  การควบคุมงาน  ความใจกว้าง  และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน  ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบและ
ยุติธรรม  ฯลฯ 

๘   

๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
     พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ความหนักแนน่มั่นคงในอารมณ ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง  ตลอดจน
กิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม  ฯลฯ 

๘   

๓.๕ การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ 
     พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับ

สถานการณ ์สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม ่ๆ ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถทํางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน 
ฯลฯ 

๘   

รวม ๑๐๐   

 
 

ผู้ประเมิน………………………………………………….หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง 
              (………………………………………………….) 
 
ความเห็นของผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการกอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ผู้ประเมิน……………………………………………….ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการกอง 

(………………………………………………….) 
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ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ผู้ประเมิน………………………………………………….ปลัดเทศบาล 

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

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

ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรี………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อประเมนิบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
๑.  ผู้ประเมินได้แก่  ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้รับการประเมิน  ดังนี้ 

๑.๑ ผู้ประเมิน  ได้แก่  หัวหน้ากอง/หวัหน้าฝ่าย   ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 
๑.๒ ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามลําดับ  ได้แก่  ปลัดหรือรองปลัดเทศบาล  นายกเทศมนตรี 

๑. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น ๓ หมวด  แต่ละหมวดจะแยกเป็น 
องค์ประกอบย่อยซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม 

๒. ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับสมัครประเมินในแต่ละองค์ประกอบและให้คะแนน 
สําหรับองค์ประกอบนั้นๆ ในช่องคะแนนที่ได้รับ  ทั้งนี้  การกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลขจํานวนเต็ม 

๓. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว  ให้รวมคะแนนที่ได้รับทั้งหมดในช่องรวมของแบบประเมิน 
แล้วลงนามผู้ประเมิน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับให้ความเห็น 

๔. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ 
ตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่าง) 
เอกสารหมายเลข ๖ 

 
ที่  ขก  ............/....................                   สํานักงานเทศบาล............................. 
                 ......................................................... 

 

หนังสือรับรองการปฏิบตัิราชการ 
 
  หนังสือฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.…………………………….. .........................................................พนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง……………………………………ระดับ…. สํานัก/กอง…….....................………………..
เทศบาล……….…………………..อําเภอ.........................……………………จังหวัด………………………...........ได้ปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงาน..........................(ระบุงานที่ตรงตามคุณสมบัติของตําแหน่งที่สมัครสอบ)....................................ระหว่างวันที่
.........................................ถึงวันที่............................................ ตามคําสั่งเทศบาล............ที่............/..............ลงวันที่
...............................................และระหว่างวันที่.................................................ถึงวันที่..........................................ตาม
คําสั่งเทศบาล............ที่............/..............ลงวันที่..............................................รวม..................ปี.............เดือน.........วัน  
ซึ่งตรงตามคุณสมบัติของตําแหน่ง..................(ระบุตําแหน่งที่สมัครสอบ)............................................... จริง 
 
  ให้ไว้ ณ วันที่............................................................... 

 
 
 

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

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี ……………………………………… 
 

 
หมายเหตุ   ให้แนบคาํสัง่ปฏิบัติงานในหน้าที่ทีเ่ก่ียวข้องมาด้วย 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารหมายเลข ๗ 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
ที่ ระเบยีบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๑ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๒ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๓ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๔ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๕ พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๖ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒, ประกาศ 
๗ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
๘ พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิด พ.ศ.๒๕๓๙ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๙ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
๑๐ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๑๑ ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการบริหาร 
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (ภาค ข.) 
ตําแหน่ง นักบริหารงานคลงั 
ที่ ระเบยีบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๑ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕,พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘,พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ รวมที่

แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
๒ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๓ ระเบียบ คตง.ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๔ พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐ และแก้ไขเพิม่เติม ,กฎกระทรวง, ระเบียบ 
๕ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๖ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๗ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๘ ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ และแก้ไขเพิม่เติม 
๙ ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการ(ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑,การศึกษาบุตร พ.ศ.๒๕๔๑,ค่าเช่าบ้าน พ.ศ.

๒๕๔๘) และแก้ไขเพิ่มเติม 
๑๐ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.



๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๑๑ ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทําบัญชี ทะเบียน และรายงานทางการเงินฯ ของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๓ 
๑๒ ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน การจัดทําแผนงานควบคุม ตรวจสอบ การปกครองบังคับบัญชา หลักการ

บริหารงานบุคคล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๓ มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหน่งนักบริหารงานคลังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 
 




