
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนตำบลดอนช้าง 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป 

เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการสอบ

คัดเลือกเพื่อแต่งตั ้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่ง 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ     

ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 ประกอบความในข้อ 8 แห่งประกาศ ก.อบต.

จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2557  จึง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 

1. ชื่อตำแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

๑.๑  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ  จำนวน   1   อัตรา 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ     

๒.๑  เป็นพนักงานส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งหรอืเคยดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มตน้จาก

ระดับ 1 หรอืสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 

2 ปี 

๒.๒  มคีุณวุฒิการศกึษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ

ปฏิบัติการ ตามที่ ก.อบต.กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร ตามเอกสาร

หมายเลข ๑ ท้ายประกาศ และ 

2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วน

ตำบลในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ (ไม่ต่ำกว่า 15,060 บาท)  

๓. ข้อห้ามสำหรับพระภิกษุและสามเณร 

พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ระหว่างลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ ตามหนังสือ

สำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ 

๔. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร  

4.1 การสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง กำหนดด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 11 

กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชา้ง 

         /อำเภอเมือง... 
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อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  โทร. 0-4342-4305 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวัน

รับสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ 

4.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือก มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวตามประกาศรับ

สมัครสอบคัดเลือกที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศรับสมัครไว้ในคราวเดียวกันและกำหนดวันสอบ

คัดเลือกวันเดียวกัน หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกไว้หลายตำแหน่ง จะ

พิจารณาให้มสีิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่ได้สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น   

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

ผูป้ระสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร 

ดังต่อไปนี ้

๕.๑  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ                 

ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล  หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง                 

ตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศน้ี 

๕.๒  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน   

๕.๓  สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบลของผูส้มัคร ฯ พร้อมรับรองสำเนาทุกหน้า                 

จำนวน ๑ ชุด 

๕.๔  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนตำบล) จำนวน  ๑  ฉบับ พร้อม

รับรองสำเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหนา้และด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 

๕.๕  สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่ตรง

ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก .อบต.กำหนด  อย่างละ ๑ ชุด  

สำหรับหลักฐานการศกึษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาดว้ย 

๕.๖  หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบ

คัดเลือก  ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายประกาศน้ี 

๕.๗ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล พร้อมรับรอง

สำเนาทุกฉบับ 

สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มคีุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏ

ว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.อบต. มติ ก.อบต. หรือ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไมม่ี

สิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ  

         /6.ค่าธรรมเนียม... 

 



                                            -3- 
 

๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 

ผูส้มัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก  คนละ ๒๐๐ บาท 
 

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

หลักเกณฑ์และวธิีการสอบคัดเลือก กำหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การควบคุม

งาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน การตดิต่อประสานงาน กฎหมาย 

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และหลักวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน 

นโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการที่สังกัดและอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามแนวทางที่

ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั ้งนี ้ โดยวิธีสอบข้อเขียน  รายละเอียดเนื้อหาวิชาตามเอกสาร

หมายเลข 4 ท้ายประกาศน้ี 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้

ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน รายละเอียดเนื้อหาวิชาตามเอกสารหมายเลข 4 ท้าย

ประกาศน้ี 

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรอืการประเมินตามเอกสาร หรอืวิธีการอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู ้  

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง หรือ

ด้านอื่นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี ้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ กำหนด 

๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการ

สอบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง จะประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิเข้าสอบ และหมายเลข

ประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมทั้งประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบ

สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง พร้อมทั้งแจ้งให้  ก.

อบต.จังหวัดทั ่วประเทศ และองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเขตจังหวัดขอนแก่นทราบ ในวันที่ 19 

กรกฎาคม 2565 กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้นั้นมี

สิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยทำหนังสือถึงนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่าเป็น

ผูม้ีคุณสมบัติครบถ้วนยื่นหนังสอืและเอกสารดังกล่าว ได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชา้ง  

         /ในเวลาราชการ... 
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ในเวลาราชการหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพิ ่มรายชื่อแต่

ประการใดโดยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 และกำหนดสอบคัดเลือก  ในวันที่ 5 

สิงหาคม 2565  

ทั้งนีห้ากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี

คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง จะไม่ให้ผู้นั้นเข้า

รับการสอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้

ได้รับการสอบคัดเลือก 

๙. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

๙.๑ ผู้สอบคัดเลือก ฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป, ภาค

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ ๖๐ 

๙.๒ เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ  ๙.๑  เสร็จแล้ว  คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ จะรายงานผล

การสอบคัดเลือกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชา้ง เพื่อประกาศรายชื่อผูส้อบคัดเลือกได้  

๑๐. กรณมีีการทุจริต หรือมีปัญหาการปฏิบัติตามประกาศ 

10.1 กรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรอืส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมในการ

สอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ  จะรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างทราบ เพื่อ

พิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริต

หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ได้ยกเลิกการสอบ

คัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต

หรอืส่อไปในทางทุจริตไม่มสีิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

10.2 กรณีมีปัญหาการปฏิบัติตามประกาศ ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน

ช้าง ในการวินิจฉัยสั่งการและถือเป็นที่สุด  

๑๑. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 9 

สิงหาคม 2565 โดยจัดทำบัญชรีายชื่อผูท้ี่ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา

ตามลำดับ ในกรณีที่มผีูส้อบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ใหผู้ส้อบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็น

ผูอ้ยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ใหผู้ไ้ด้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ

ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้

ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ใหผู้ไ้ด้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า   

        

        /11.2 องค์การ... 
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๑๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน  

๒ เท่า ของอัตราว่างตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือก

ได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่ างที่จะแต่งตั้ง

แล้ว บัญชสีำรองให้ยกเลิก  

๑๒. การแต่งตั้ง 

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งใด จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก็ต่อเมื่อได้รับความ

เห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกจาก ก .อบต.จังหวัดขอนแก่นแล้ว  องค์การบริหาร

ส่วนตำบลจะดำเนินการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกตามลำดับ และแจ้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มผีูผ้่านการสอบคัดเลือก  ได้ออกคำสั่งใหพ้้นจากตำแหน่งต่อไป  
 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

              ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ 2565 

 

 

            จ่าสิบเอก    นพดล  คนตรง   

   (นพดล  คนตรง) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารหมายเลข ๑ 

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

 

ตำแหน่งประเภท     วิชาการ 

ชื่อสายงาน      ตรวจสอบภายใน 

ชื่อตำแหน่งในสายงาน    นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ระดับตำแหน่ง    ระดับปฏิบัติการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัติงานระดับต้น ที่ตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 

ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตราจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่

ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

  1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1  รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของขอ้มูล ตัวเลข 

หลักฐานการทำสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่าง

ถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง 

1.2  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงนิ พัสดุและทรัพย์สิน 

รวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

1.3  ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ 

และทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆของหน่วยงานต่างๆตามหลักเกณฑ์และกรอบของการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของแต่หน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการใช้งบประมาณและทรัพยากร

เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด  

1.4  ร่วมจัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบต่างๆเพื่อ 

เสนอผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ  และขอ้เสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการ

ดำเนนิงานและนำไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป  

1.5  ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความประหยัด

และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  

1.6  ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย 

รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ

แบบแผนที่กำหนดไว้  
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1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด 

1.8 ปฏิบัติงานและสนับสนุนอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้  

2. ด้านการวางแผน 

2.1 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

2.2 ประชุมสัมมนา การจัดทำงบประมาณ การเงนิ เพื่อร่วมกำหนดนโยบายใหถู้กต้องและ

เป็นไปตามระเบียบ  

3. ด้านการประสานงาน 

3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

3.2 ชี ้แจงและให้รายละเอียดเกี ่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรอืความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.3 ชี ้แจงข ้อม ูลเหต ุผลของระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับ กฎหมายในการตรวจสอบและ

ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญในการตรวจสอบองค์กรให้หน่วยงานรับตราจเข้าใจ

ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4. ด้านการบริการ 

4.1 ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา เสนอและวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยตราวจและ

เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื ่องต่างๆ เกี ่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วย

แก้ปัญหาข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาถู กต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ให้

คำแนะนำตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่

หน่วยงานราชการ เอกชน หรอืประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรูต้่างๆที่เป็นประโยชน์  

4.2 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนรับผิดชอบใน

ระดับต้น แก่หน่วยงาน  เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ ต่างๆที่เป็น

ประโยชน์   
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 บัญชีรายชื่อตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 

 

ชื่อตำแหน่งในสายงาน/ 

ระดับตำแหน่ง 

คุณสมบัติ 

 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

(ระดับปฏิบัติการ) 

 

๑. พนักงานส่วนตำบล  ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3  ของสายงาน

ที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรอืระดับ 2  

๒. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐาน

กำหนดตำแหน่ง ที่ ก.อบต. กำหนดของตำแหน่งที่เปิดสอบ 

๓.ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและ

แต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่

เริ่มตน้จากระดับ ๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารหมายเลข ๒ 

ลำดับที่สมัคร............................. 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพือ่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  

ตำแหน่ง ประเภทวชิาการ  

ขององค์การบรหิารส่วนตำบลดอนชา้ง  อำเภอเมอืงขอนแก่น  จังหวัดขอนแกน่ 

ตำแหน่ง นกัวชิาการตรวจสอบภายใน  ระดับปฏิบัติการ 

 

************************** 

 

 

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

๒.  เพศ    ชาย           หญิง 
 

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

๔.  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง…………………….……………………………………….......…  ระดับ……………………………………… 
 

เงินเดอืน………………..……..…บาท  งาน…………..…………………..……..กอง/ฝ่าย…………………..……………....... 

ส่วน/สำนัก..................................................………  องค์การบริหารส่วนตำบล…………….………………....…..

อำเภอ…………………….......………  จังหวัด……….…………..…….….......…….  โทรศัพท์…………………..…………… 

โทรสาร…………………………………  e-mail  …………………..………………..... 
 

๕.  สถานที่ติดต่อ 

ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก  บ้านเลขที่…………………..……….ซอย/ตรอก……………………..…….

ถนน………………………..………  แขวง/ตำบล…………………….……………..เขต/อำเภอ……………………………......

จังหวัด…………..……….…………….  รหัสไปรษณีย์………………..…………..  โทรศัพท์…………………………….....

โทรสาร……..………..……......………  e-mail……………………………………………………………………..………………… 
 

๖.  สถานสภาพครอบครัว 

   โสด   สมรส   อื่น ๆ 

ชื่อคู่สมรส………………………..……..สกุล………………………………….………….อาชีพ………………..……………….. 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 

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

 

 

 
รูปถ่ายขนาด 

๑ นิว้ 
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๗.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เป็นโรค

เหล่านี้

หรอืไม่ 

ความดัน 

โลหติสูง 
หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่น ๆ 

เป็น       

ไม่เป็น       
 

๘.  วุฒกิารศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ระบุวุฒิที่ได้รับทุกวุฒิ) 
 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศกึษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีที่สำเร็จ

การศกึษา 

การ

ได้รับทุน 

ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      

การศกึษาระดับ 

อื่นๆ ที่สำคัญ 

     

๙.  ประวัติการรับราชการ 

 วันบรรจุเขา้รับราชการ……………………….….………….ตำแหน่ง……………………………......….ระดับ…………..…..           

          ระยะเวลาปฏิบัติราชการ  รวม………….ปี………...เดือน 
 

การดำรงตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ 

ที ่ ชื่อตำแหน่ง ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง รวมเวลาดำรงตำแหน่ง 

๑.    

๒.    

3.    

4.    

๑๐.  การฝึกอบรม  (หลักสูตรสำคัญ ฯ) 
 

หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
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๑๑.  ดูงาน  (ที่สำคัญ ๆ) 
 

การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

    

    

 

๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสำเร็จ 

    

    

 

๑๓.  ความสามารถพิเศษอื่น ๆ 

 ภาษาอังกฤษ…………………………………………………..……………………………………..………………….………… 

 คอมพิวเตอร์………………………………………………………………….…………….……………….………………….... 

 อื่น ๆ  (โปรดระบุ) ……………………………………………………………….………………………………………….…… 

 

๑๔.  เหรยีญ/เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับ 

 …………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

 

๑๕.  ประวัติผลงานด้านการบริหาร  วิชาการหรืออื่น ๆ  ที่ได้รับการยกย่อง 
 

วันที ่ รางวัล/เกียรตคิุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผูม้อบ 

เกียรตคิุณ 

    

    

    
 

๑๖.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน 

 ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนีถู้กต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่า

ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรอืใหข้้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิ หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการ

สอบคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจา้ไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

 

 ลงลายมือชื่อผูส้มัคร              

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

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

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

       ได้ตรวจสอบหลักฐาน

และเอกสารการสมัครแลว้ 

(   ) ครบถ้วน 

(   ) ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

......................................... 

........................................ 

       

(.......................................) 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

       ได้รับเงินค่าสมัครแลว้ 

จำนวน……………….…….บาท ตาม

ใบเสร็จรับเงนิ เล่มที่...................

เลขที่............... ลงวันที่................ 

.................................................... 

 

   

(...................................................) 

ผูร้ับเงนิ 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มัครแล้ว 

(   ) คุณสมบัติครบถ้วน 

(   ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน  

เนื่องจาก...................................... 

..................................................... 

 

 

    (....................................................) 

เลขานุการคณะกรรมการ 

สอบคัดเลือกฯ 
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หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลสอบคัดเลอืกเพื่อแต่งต้ังพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง

ประเภทท่ัวไป  

เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ  

 

 

เขียนที…่.............................................................. 

วันที…่………………………………………………………………………. 

 

  ข้าพเจ้า.........................................ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล........................  

อำเภอ....................จังหวัด..................... อนุญาตให้ (นาย  นาง  นางสาว) .................................................. 

ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง.......................................ระดับ.................. สังกัด.................................... 

สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อ

แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป  เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการใน  ตำแหน่งนักวิชาการ

ตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ  และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้  หากผ่านการสอบ

คัดเลือก  

 

 

 

     ลงช่ือ 

 (....................................................) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล........................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

          



 

 

เอกสารหมายเลข 4 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

ที่ ระเบียบและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

4 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ส.2542 

5 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศที่

เกี่ยวข้อง 

6 พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 คู่มอื,หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

7 พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ.2546 กฎกระทรวง หนังสอืสั่งการที่

เกี่ยวข้อง 

8 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 

9 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผูบ้ริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 

10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

11 ความรูค้วามสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การควบคุมงาน การตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏบัติ การติดต่อประสานงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

ทั่วๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และหลักวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน นโยบายและแผนงานด้านต่างๆ

ของส่วนราชการที่สังกัดและอื่นๆที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ 

ที่ ระเบียบและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

2 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 

3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดิน พ.ศ.2561 

4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด่วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

5 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

6 พระราชบัญญัติวธิีงบประมาณ พ.ศ.2561 

7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 

8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 



 

 

 

ที่ ระเบียบและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

9 พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

10 ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 

การเงนิ พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ 

11 ความรูท้ี่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ  

 


