
เอกสารหมายเลข ๑ 
 
ล าดับที่สมัคร....................... 
 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน 
ผู้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภทท่ัวไป ให้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภทวิชาการ 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ อ าเภอบางคนท ีจังหวัดสมุทรสงคราม 

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

 

 

๑. ชื่อ   สกุล   

๒. เพศ  ชาย         หญิง 

๓. วัน เดือน ปีเกิด   อายุปัจจุบัน   ปี  
 วันเกษียณอายุราชการ     

๔. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง   ระดับ   
 เงินเดือน   บาท งาน   กอง/ฝ่าย   
 ส่วน/ส านัก   องค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอ   
 จังหวัด  โทรศัพท์    โทรสาร   
 e-mail      

๕. สถานที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขท่ี   ซอย/ตรอก   
 ถนน   แขวง/ต าบล   เขต/อ าเภอ   
 จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์   
 โทรสาร   e-mail   

๖. สถานสภาพครอบครัว 
   โสด  สมรส  อ่ืน ๆ 
 ชื่อคู่สมรส      สกุล   อาชีพ   
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
   ไม่มีบุตร/ธิดา  มีบุตร/ธิดา   จ านวน   คน (ชาย   คน หญิง   คน) 

๗. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร) 
เป็นโรค

เหล่านี้หรือไม่ 
ความดัน
โลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 

 

 

รูปถ่ายขนาด 

๑ นิ้ว 
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๘.  ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา การได้รับทุน 

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับ
อ่ืน ๆ ที่ส าคัญ 

     

๙. ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ   ต าแหน่ง   ระดับ   
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม   ปี    เดือน 

การด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ 
ที ่ ชื่อต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 
๑.    
๒.    
3.    

ฯลฯ    

๑๐. การฝึกอบรม  (หลักสูตรส าคัญฯ) 
หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการ
อบรม 

     
     
     
     

๑๑. ดูงาน (ที่ส าคัญ ๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
    
    

๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 
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๑๓. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
 ภาษา  
 คอมพิวเตอร์   
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   

๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
   
   

๑๕. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออ่ืน ๆ  ที่ได้รับการยกย่อง 
วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับ

การยกย่อง 
ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

    
    
    

 
๑๖. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น  และเกี่ยวข้องกับงาน 
   
   

๑7. ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร รวม      ฉบับ คือ 

 (       ) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว       จ านวน ............. รูป 
      (       ) ใบรับรองแพทย์       จ านวน ............. ฉบับ 
      (       ) ส าเนาบัตรประวตัิพนักงานส่วนต าบล                                            จ านวน ............. ชุด 
      (       ) ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     จ านวน ............. ฉบับ 
      (       ) ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน   จ านวน ............. ฉบับ 
      (       ) หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด  จ านวน ............. ฉบับ 
      (       ) หนังสือรับรองการด ารงต าแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง จ านวน ............. ฉบับ 
      (       ) แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  จ านวน ............. ชุด 
      (       ) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ คือ................................................................   จ านวน ............. ฉบับ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากตรวจสอบ
พบว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับ
การสอบคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
  
    
 ลงลายมือชื่อผู้สมัคร  .     
        ( ) 
     วันที่ เดือน ปี  .    
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เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
ได้ตรวจสอบหลักฐาน 
และเอกสารการสมัครแล้ว 
(   )  ครบถ้วน 
(   )  ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก 
................................................. 
................................................. 

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

เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว 
จ านวน……………….…....….บาท 
ตามใบเสร็จรับเงิน  
เล่มที่........................................ 
เลขที่........................................  
ลงวันที่..................................... 

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

ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว 
(   )  คุณสมบัติครบถ้วน 
(   )  คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

.............................................. 
(..............................................) 
คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ 

.............................................. 
(..............................................) 
คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ 

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

ประธานคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ 
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หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลไปสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน 

ผู้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภทท่ัวไป ให้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภทวิชาการ 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 

 
      เขียนที่                                                                   

 วันที่   เดือน   พ.ศ.   

 ข้าพเจ้า         ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
อ าเภอ   จังหวัด   อนุญาตให้         
ซึ่งเป็นพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง   ระดับ   
ส านัก/กอง   สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล                      อ าเภอ             
จังหวัด   สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเปลี่ยนสายงาน ผู้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภททั่วไป         
ให้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และยินยอมให้โอน 
(ย้าย) ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ หากผ่านการสอบคัดเลือก 

 ลงชื่อ 
 (   ) 
 ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
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ที่   /   องค์การบริหารส่วนต าบล   
    

 
หนังสือรับรองการด ารงต าแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครสอบคัดเลือก 

 
 
 หนังสือฉบับนี้ ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า                        พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง    ระดับ  ส านัก/กอง     
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล    อ าเภอ  จังหวัด     
คุณวุฒิการศึกษา    สาขา/วิชาเอก        
จากสถาบันการศึกษา    เมื่อวันที่    
ได้บรรจุแต่งตั้ง                           เมื่อวันที่                    
ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล       ที่     /   ลงวันที่                             
รวมระยะเวลา    ปี     เดือน ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
ระดับปฏิบัติการ จริง  

 ให้ไว้  ณ  วันที่   

 ลงชื่อ 
 (   ) 
 ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
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แบบประเมิน 
ส าหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งย้ายไปด ารงต าแหน่งอ่ืน 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 

1. ชื่อและนามสกุลของผู้รับการประเมิน............................................................................................ ............. 
 

2. วุฒิการศึกษา...........................................................สาขาวิชา.............................................. ....................... 
    ระดับการศึกษา.......................................................................................... .................................................. 
    สถานศึกษา........................................................................จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ....................... .............. 
 

3. เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่..................เดือน.......................................พ.ศ........................................... 
    ต าแหน่ง...................................................................................................................... ................................. 
 

4. ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะย้ายหรืองานอ่ืน 
    ที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังนี้ (เฉพาะสายผู้บริหาร) 
    4.1……………………………………………………………………………………รวม……………ปี.............................เดือน  
    4.2……………………………………………………………………………………รวม……………ปี.............................เดือน 
    4.3……………………………………………………………………………………รวม……………ปี.............................เดือน 
 

5. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง..................................................................ระดับ.. .................................................... 
    เมื่อวันที่.................เดือน................................พ.ศ..........................เงินเดือน...................... .................บาท 
    ส่วนราชการ................................................................................................................................................  
 

6. ประวัติการถูกด าเนินการทางวินัย (ถ้ามี) 
    ....................................................................................................... .............................................................. 
    ............................................................................................................................. ........................................ 
    ................................................................................................................................................ ..................... 
 

7. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการนับจากปัจจุบันลงไป จ านวน 2 ครั้ง 
    1. ครั้งที่........................ป.ี.......................................ผลการประเมินระดับ................................................  
    2. ครั้งที่........................ป.ี.......................................ผลการประเมินระดับ............................... ................. 
 

8. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
 
 
                                                (ลงชื่อ)................................................ผู้รับการประเมิน 
                                                       (................................................) 
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ตอนที่ 2 การประเมินบุคคล 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน

ที่ได้รับ ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จ าเป็นส าหรับ 
การปฏิบัติงานในต าแหน่งสายงานใหม ่
1.ความประพฤต ิ

 
 

25 

      

  1.1 การรักษาวินัยไม่ถูกลงโทษทางวนิัยหรือถูกตั้ง
กรรมการด าเนินการสอบสวนทางวินัย หากไม่มีให้เต็ม 
หากมีให้คะแนนลดหลั่น 

       

  1.2 ประวัติส่วนตวั ความประพฤติส่วนตัว เชน่ คุณวุฒิ
การศึกษา การตรงต่อเวลา ความขยันหม่ันเพียร เป็นต้น  

       

  1.3 ประวัติการท างาน และพฤติกรรมอ่ืน เช่น ท างานได้
ผลงานตามผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความละเอียดรอบคอบ  
งานมีคุณภาพ 

       

  1.4 การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน และ
ข้อบังคับของทางราชการ 

       

  1.5 การปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณของข้าราชการ 

       

2.ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม 15       
  2.1 ความตั้งใจและหม่ันเพียรในการท างานทีไ่ด้รับ
มอบหมายหรืองานที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

       

  2.2 ไม่ละเลยต่องาน ยอมรับผลงานของตนเองทั้งดา้น
ความส าเร็จและความผิดพลาด ไม่ปัดความรับผิดชอบและ
แสดงความคิดเห็น พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

       

  2.3 ตั้งใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ดว้ยดี มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดหรือพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างานใหม่ๆ 

       

3.ความอุตสาหะ พิจารณาจากพฤติกรรม 15       
  3.1 มีความมานะอดทน เอาใจใส่หน้าที่การงาน 
กระตือรือร้น อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ และตรงต่อเวลา 

       

  3.2 มีความขยันหม่ันเพียร ไมเ่ฉ่ือยชา ส่งงานได้ตาม
ก าหนดเวลา ไม่ย่อท้อ สนใจแก้ไขงานที่ยุ่งยากซับซ้อนตา่งๆ 
หรือเสนอวิธีการท างานใหม่ ๆ 
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ตอนที่ 2 การประเมินบุคคล (ต่อ) 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน

ที่ได้รับ ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

  3.3 ตั้งเป้าหมายให้งานส าเร็จด้วยดี มีประสทิธิภาพตาม
แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิข์องงาน 

       

4.ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พิจารณาจากพฤติกรรม 15       
  4.1 มีมนุษย์สัมพันธท์ี่ดีกับผู้อืน่ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี และแสดงน้ าใจ รับอาสา ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ  

       

  4.2 รู้บทบาทหนา้ที่ของตน ท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ
และให้ความร่วมมือในการท างานกับเพื่อนร่วมงาน 

       

  4.3 รับฟังความคิดเห็นและประสานความร่วมมือของ
สมาชิกในทีมงาน เป็นที่ยอมรับนับถือและรักใคร่ของเพื่อน
ร่วมงาน 

       

5. ความสามารถในการปฏิบัตหิน้าที่ พิจารณาจาก
พฤติกรรม 

15       

  5.1 มีวามรู้ ทักษะ สมรรถนะและความช านาญในหน้าที่
รับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งปจัจุบนั 

       

  5.2 สามารถปฏิบัตงิานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และงานมี
ความถูกต้องรวดเร็ว เรียบร้อย ไม่มีการแก้ไข 

       

  5.3 มีการพัฒนางานในหน้าทีใ่ห้ก้าวหน้าทันสมยัอยู่เสมอ 
และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการท างานในการ
ลดขั้นตอนการท างาน 

       

6. ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ พิจารณาจาก
พฤติกรรม 

15       

   6.1 มีความละเอียดรอบคอบ ไม่มีข้อผิดพลาดในการ
ท างาน 

       

   6.2 ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการท างานจนท าให้ราชการ
เสียหาย 

       

   6.3 มีความแม่นย าถูกต้องในกฎ ระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวข้องในงานที่ปฏบิัต ิ

       

รวม 100       
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ตอนที่ 3  สรุปผลการประเมิน  

ผลการประเมินการปฏิบตัิราชการ ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 2 คร้ังติดต่อกนัไม่ต่ ากว่าระดับดี 
 

       มีผลการประเมินการปฏิบตัิราชการตามที่ก าหนด 
       มีผลการประเมินการปฏิบตัิราชการไม่เปน็ไปตามที่ก าหนด  
 

การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
 (     ) ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60) 
 (     ) ไม่ผา่นการประเมิน (ไดค้ะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60 
          (ระบุเหตุผล)..................................................................................................................................................... 
          ......................................................................................................................................................................... 
          .......................................................................................................................................................................... 
          ..........................................................................................................................................................................  
 
 สรุปผลการประเมิน   
 (     )  สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากผ่านการประเมิน 
 (     )  ไม่สมควรแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ เนื่องจากไม่ผา่นการประเมิน      

 

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

                                                          (........................................................) 
                                                ต าแหน่ง.............................................................. 
                                             วันที่................เดือน..................................พ.ศ.............. 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 5 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน 
ผู้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภทท่ัวไป ให้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภทวิชาการ 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
-------------------------------- 

 

  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู้ด ารง
ต าแหน่งสายงานประเภททั่วไป ให้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป                
ระดับปฏิบัติการ มีทั้งหมด 3 ภาค ตามหลักสูตรและวิธีการสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการ
ทดสอบความรู้ความสามารถ ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีการสอบแบบปรนัย ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้  
  (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงปัจจุบัน 
  (3) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  (4) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  (5)  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                 
พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  (6)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
  (7)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
     (8)  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
  (9)  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  (10) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  (11) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน (ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง) 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบแบบอัตนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
   (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
/(5) ระเบียบกระทรวง... 
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   (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 (6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

(7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 (8) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ถึงปัจจุบัน 
 (9) ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี 

 3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
 เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 

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

 

 

 
 

 


