
 

ภาคผนวก ข. 
รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพ่น 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ลงวันที่  ๒๗  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-------------------------------------------- 

รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล   แบ่งเป็น  ๓  ภาค คือ 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
    ทดสอบโดยข้อสอบ แบบปรนัย โดยให้ค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับ
ต าแหน่งดังนี้ 

(๑)  วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) 
   ทดสอบความสามรถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับ
ประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 
หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุป
เหตุผลอย่างอ่ืน 

(๒)  วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม  ๒๕ คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  โดยการให้สรุปความ และหรือตีความจาก

ข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือ
ข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 

(๓)  วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 
ทดสอบความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ดังต่อไปนี้  

  (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ.๒๕๕๗  
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

(ฉบับที่ ๘)  พ.ศ.๒๕๕๓ 
  (๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
 (๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
  ( ๕) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ 
  (๖) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

(๗) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๘) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ ๖  พ.ศ.๒๕๕๒         

 
 

  
 

 
 
 



 

-๒- 
 

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

   โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะตามท่ีระบุ
ไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยข้อสอบแบบปรนัยในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

 ๑.  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑  จ านวน  ๒  ต าแหน่ง  ๒  อัตรา 

   ๑.๑ ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ระดับ ๑  
(๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ ๖  พ.ศ.๒๕๕๒ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบร ิหารบ ุคคลส ่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒    

   (๓) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๔) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(๕) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์  พ.ศ.๒๕๕๐ 
(๖) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

   (๗) วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๑.๒ ต าแหน่ง  ช่างไฟฟ้า  ระดับ ๑  
(๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ ๖  พ.ศ.๒๕๕๒ 
(๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    

   (๓) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๔) พระราชบัญญัต ิควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และท่ีแกไ้ขเพ ิ่มเตมิ 
(๕) พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒ 
(๖) พระราชบัญญัตริะเบียบบร ิหารบ ุคคลส ่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

   (๗) วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๒.  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒  จ านวน  ๖  ต าแหน่ง  ๖  อัตรา  

๒.๑ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ๒ 
 (๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ ๖  พ.ศ.๒๕๕๒ 

   (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบร ิหารงานบ ุคคลส ่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
   (๓) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
   (๔) ระเบียบสา น ักนายกรฐัมนตรีว ่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม  
   (๕) ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว ่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
   (๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                (๗) วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  และเทคโนโลยีสารสนเทศ        
 
 



 

-๓- 
 

๒.๒ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ ๒  
(๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ ๖  พ.ศ.๒๕๕๒ 
(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

   (๓) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.๒๕๒๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(๔) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
(๕) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(๖) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(๘) ระเบียบสาน ักนายกรฐัมนตรีว ่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 

  ๒.๓ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  ระดับ ๒ 
(๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ ๖  พ.ศ.๒๕๕๒ 

  (๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
(๓) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

  (๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

  (๕) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๕ 
 (๖) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๗) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๓๕ 
  (๘) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.๒๕๓๕ 

(๙) ระเบียบสาน ักนายกรฐัมนตรีว ่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 
 

๒.๔ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ ๒ 
 (๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ ๖  พ.ศ.๒๕๕๒ 

   (๒) พร ะราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
   (๓ ) พระราชบัญญ ัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕  และท ี่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                  (๔) พระราชบั ญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.๒๕๐๘  และทีแ่ก้ไขเพ ิ่มเติม  
   (๕ ) พระราชบัญญ ัติภาษีป้าย  พ.ศ.๒๕๑๐  และท ี่แก้ไขเพ ิ่มเติม 

(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน   การเก ็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และท ี่แก ้ไขเพ ่ิมเติม 
(๗) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๙) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

  (๑๐) ระเบียบสาน ักนายกรฐัมนตรีว ่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 



 

-๔- 
   

๒.๕ ต าแหน่ง  นายช่างโยธา  ระดับ ๒  
(๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ ๖  พ.ศ.๒๕๕๒ 
(๒) พระราชบัญญัต ิควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  และทีแ่ก้ไขเพ ิ่มเติม 
(๓) พระราชบัญญัติผังเมือง  พ.ศ.๒๕๑๘  และทีแ่ก้ไขเพ ิ่มเติม 
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๕) พระราชบัญญ ัติขุดดินและถมดิน  พ.ศ.๒๕๔๓ 
(๖) พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(๗) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ 

       (๘) ความรู้ทางวิชาช่างโยธา การจัดการก่อสร้าง  การเขียนแบบ การส ารวจ  ทฤษฎีโครงสร้าง 
(๙) ระเบียบสาน ักนายกรฐัมนตรีว ่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 

๒.๖ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานประปา  ระดับ ๒  
(๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ ๖  พ.ศ.๒๕๕๒ 
(๒) ระเบียบสาน ักนายกรฐัมนตรีว ่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบร ิหารงานบ ุคคลส ่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

   ( ๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
(๕) พระราชบัญญัต ิควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  และท่ีแกไ้ขเพ ิ่มเตมิ 
(๖) วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  และเทคโนโลยีสารสนเทศ              

๓.  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓  จ านวน  ๔  ต าแหน่ง  ๔  อัตรา  

๓.๑ ต าแหน่ง  นิติกร  ระดับ ๓  
(๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ ๖  พ.ศ.๒๕๕๒ 
(๒) ระเบียบสาน ักนายกรฐัมนตรีว ่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบร ิหารงานบ ุคคลส ่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

   ( ๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
(๕) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
(๖) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๗) พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.๒๕๓๙ 
(๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
(๙) พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ 
(๑๐) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ 
(๑๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ.๒๕๔๕  
(๑๒) ประมวลกฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 



 

-๕- 
  

๓.๒ ต าแหน่ง  บุคลากร  ระดับ ๓  
(๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ ๖  พ.ศ.๒๕๕๒ 
(๒) ระเบียบสาน ักนายกรฐัมนตรีว ่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบร ิหารงานบ ุคคลส ่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

   ( ๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
(๕) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ 
(๖) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๗) พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.๒๕๓๙ 
(๘) ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฎิบัติของต าแหน่งบุคลกร 
 
๓.๓ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร  ระดับ ๓  
(๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ ๖  พ.ศ.๒๕๕๒ 
(๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
(๓) ระเบียบสาน ักนายกรฐัมนตรีว ่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 
(๔) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบร ิหารงานบ ุคคลส ่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ 
(๘) พระราชบัญญัติสภาเกษตรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ 
(๙) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ.๒๕๔๕  
(๑๐) ความรู้ความสามารถในวิชาการเกษตร วิเคราะห์ วิจัยพันธุ์พืชสัตว์ เพื่อปรับปรุงกรรมวิธี 
การผลิต  ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตทางเกษตรกรรม เศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ การวางแผนและการบริหาร 

๓.๔ ต าแหน ่ง  นักวิชาการเงินและบ ัญช ี ระดับ ๓ 
(๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ ๖  พ.ศ.๒๕๕๒ 
(๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
(๓) ระเบียบสาน ักนายกรฐัมนตรีว ่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 
(๔) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

   ( ๕) พระราชบัญญ ัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ และท ี่แก้ไขเพ่ิมเติม 
             ( ๖) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.๒๕๐๘ และทีแ่ก้ไขเพ ิ่มเติม  
   ( ๗) พระราชบัญญ ัติภาษีป้าย  พ.ศ.๒๕๑๐ และท ี่แก้ไขเพ ิ่มเติม 



 

-๖- 
  

(๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน   การเก ็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และท ี่แก ้ไขเพ ่ิมเติม 
(๑๐) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว ิธ ีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๑ และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเตมิ 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.)  คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน 

     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้  

        ๑. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่าง
อ่ืน เป็นต้น 
 
 


