ประกาศเทศบาลตาบลไผ่
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล
จากตาแหน่งประเภททั่วไป เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ
------------------------------------------------------ด้วย เทศบาลตาบลไผ่ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จะดาเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยน
สายงานพนักงานเทศบาลจากตาแหน่งประเภททั่วไป เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการในตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ จานวน ๑ อัตรา
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๓ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๘๑ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือก
ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง 03-2-04-3204-001 จานวน ๑
อัตรา สังกัดกองคลัง เทศบาลตาบลไผ่ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของตาแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง และคุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตาแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท.กาหนด ตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้าย
ประกาศ
๒.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกตาแหน่ง ใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่ ก.ท.กาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้มี
สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในแต่ละตาแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ
๓. ข้อห้ามสาหรับพระภิกษุและสามเณร
พนักงานเทศบาลที่อยู่ร ะหว่างลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ ตามหนังสื อ
สานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ
๔. การรับสมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
การสมัครสอบคัดเลือก ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ
ตามทีเ่ ทศบาลตาบลไผ่ กาหนดด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบล
ไผ่ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึง 7 มกราคม 2565
ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศนี้

/5. เอกสาร...

-๒๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครในวันรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก
พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร
ดังต่อไปนี้
๕.๑ ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑
นิ้ว จานวน ๓ รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง ตาม
เอกสารหมายเลข ๓ ท้ายประกาศนี้
๕.๒ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน
๕.๓ สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรอง
สาเนา (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน)
๕.๔ สาเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองสาเนาทุกหน้า จานวน ๑ ชุด
๕.๕ ส าเนาปริ ญญาบั ตรและส าเนาระเบี ยนแสดงผลการเรีย น (Transcript of Records)
ที่ตรงตามคุณสมบั ติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่ งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท.กาหนด อย่างละ ๑ ชุด
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ใช้สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี ควบคู่กับสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย สาหรับหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย
๕.๖ หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก ตามเอกสาร
หมายเลข ๔ ท้ายประกาศ
๕.๗ แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม (สาหรับผู้บังคับบัญชา
กรอก) ตามเอกสารหมายเลข ๕ ท้ายประกาศ
๕.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล พร้อมรับรองสาเนา
ทุกฉบับ
สาหรับการรับสมัครสอบในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้
มีคุณสมบั ติเ ฉพาะตาแหน่ ง ตรงตามประกาศรับ สมั ค รสอบคั ดเลื อ ก หากภายหลั งปรากฏว่าผู้ ส มั ค รสอบ
คัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน ตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.จังหวัดกาฬสินธุ์
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบั ติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ และไม่มีสิทธิ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ๆ
๖. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ ๒๐๐ บาท
(สองร้อยบาทถ้วน) (เมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ )
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ
เทศบาลตาบลไผ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก , สถานที่สอบคัดเลือก และ
ระเบี ย บเกี่ย วกับ การสอบ ในวัน ที่ 13 มกราคม 2565 ณ สานักงานเทศบาลตาบลไผ่ อาเภอเมื อ ง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และทางเว็ปไซต์ www.tumbon-phai.go.th หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0-4301-0337 มือถือ 096-5410679 กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับ
การสอบคัดเลือก โดยทาหนังสือถึงนายกเทศมนตรีพร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้ว น ยื่ น หนั งสื อและเอกสารดังกล่ าว ได้ที่ส านักปลั ดเทศบาลตาบลไผ่ ภายในวันที่ 20 มกราคม
2564 ในเวลาราชการ หากพ้นกาหนดวันเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพิ่ม
รายชื่อแต่ประการใด
/8. กาหนด...

-3๘. กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ดังนี้
สอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ดาเนินการสอบจะประกาศใน
ภายหลัง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดาเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้
- เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
- เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
- เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายเครื่องแบบ สีกากีคอพับแขนยาว ในวัน
สอบคัดเลื อกและให้ น าบัตรประจาตัว ผู้ส มัครสอบและบัตรประจาตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงในวันสอบ
คัดเลือกฯด้วย
๙. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก กาหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด
ดังนี้
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถที่จาเป็นส าหรับตาแหน่งโดยวิธีส อบข้อเขียนแบบปรนัย
รายละเอียดเนื้อหาวิชาตามเอกสารหมายเลข 6 ท้ายประกาศนี้
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่
ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย รายละเอียดเนื้อหาวิชา ตามเอกสาร
หมายเลข ๖ ท้ายประกาศนี้
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ โดยมีแบบแสดงรายการให้คะแนน
๑๐. เกณฑ์การตัดสินในการสอบคัดเลือก
๑๐.๑ ผู้สอบคัดเลือกฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๐.๒ เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๑๐.๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
จะรายงานผลการสอบคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรีตาบลไผ่ เพื่อประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
๑๑. กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน
การสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกรายงานให้เทศบาลทราบ เพื่อพิจารณายกเลิกการ
สอบครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิ กการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่ อไปในทางทุจริตตามแต่จ ะ
เห็นสมควรในกรณีที่ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่
สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป
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-4๑๒. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
เทศบาลตาบลไผ่ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก
ได้โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดตามลาดับในกรณีที่
มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูง
กว่าถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน
ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ ความสามารถทั่ว ไปมากกว่าเป็นผู้ อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
๑๓. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
เทศบาลตาบลไผ่ จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จานวน ๒ เท่า ของอัตราว่าง คือ จานวนไม่
เกิน ๒ อัตรา โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือกได้ตามจานวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้วบัญชีสารองผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๔. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกจาก ก.ท.จ. กาฬสินธุ์แล้ว เทศบาลตาบลไผ่ จะดาเนินการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการ
สอบคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกตามลาดับ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564
(นายประครอง สุไผ่โพธิ์)
นายกเทศมนตรีตาบลไผ่

เอกสำรหมำยเลข 1
ตำแหน่งประเภท
ชื่อสำยงำน
ชื่อตำแหน่งในสำยงำน
ระดับตำแหน่ง

วิชาการ
วิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการ

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี๋ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
๑.๑ รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกาหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
๑.๒ ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้ อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา
ประกวดราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของว่าด้วยการพัสดุ
๑.๓ จัดทารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆได้โดยสะดวก
๑.๔ ซ่อมแชมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
๑.๕ จาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้งานทางราชการอีก
ต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
๑.๖ ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาใน
การปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อกาหนด
๑.๗ ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และการบารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์
ทุกประเภท เพื่อให้การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบที่กาหนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ
สอดคล้องตามต้องการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
1.8 ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบ
ราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน
เป็นต้น เพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๙ รวบรวมข้อมูล รายชื่อ คุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท และห้างร้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อและจัดจ้าง เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบการจัดซื้อและจัดจ้างให้มีคุณภาพตามระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนดไว้
๑.๑๐ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง และร่วมจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารใน
การกาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ ด้านพัสดุครุภัณฑ์
๑.๑๑ ร่างเอกสาร สัญญา และตรวจความถูกต้องและรายละเอียดของโครงการ เอกสาร
และสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ
เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอน และระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่
กาหนดไว้

๑.๑๒ ควบคุม และดูแลการจัดทาเอกสารและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดาเนินงาน
ด้านพัสดุ เช่น ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และ เอกสาร
ติดตามทวงคืนทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการ
ติดตามและตรวจสอบด้านพัสดุ
๑.๑๓ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
๒.๑ วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๒.๒ วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้และจัดทา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการ
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
๓.๑ ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓ ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
๔. ด้ำนกำรบริกำร
๔.๑ ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์
๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
๑.ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
๑.๑ ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
๑.๓ ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑.๔ ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
๑.๕ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
๑.๖ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๗ ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
๑.๙ ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
๑.๑0 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

๒. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
๒.๑ ทักษะการบริหารข้อมูล
๒.๒ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒.๓ ทักษะการประสานงาน
๒.๔ ทักษะการบริหารโครงการ
๒.๕ ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
๒.๖ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
๒.๗ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
๓. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ
๓.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
๓.๑.๓ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๓.๑.๔ การบริการเป็นเลิศ
๓.๑.๕ การทางานเป็นทีม
๓.๒ สมรรถนะประจาสายงาน
๓.๒.๑ การคิดวิเคราะห์
๓.๒.๒ การบริหารความเสี่ยง
๓.๒.๓ การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
๓.๒.๔ การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
๓.๒.๕ ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

เอกสารหมายเลข ๒
บัญชีรายชื่อตาแหน่งที่จะสอบคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลไผ่ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564
ตาแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

คุณสมบัติ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
(๑) เป็นพนักงานเทศบาลสามัญ
(๒) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง
พาณิชยศาสตร์ หรือบริหรธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นี้ หรือได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทาง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง
พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิซาหรือทางอื่นที่
ก.จ, ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
ได้ หรือได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิซาหรือทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง
พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นี้ได้
(๓) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงาน ประเภททั่วไป โดยต้อง
มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๔) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้น ๑๕,๐๖๐ บาท

เอกสารหมายเลข ๓
ลาดับที่สมัคร.........................
ใบสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากตาแหน่งประเภททั่วไป
เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ในตาแหน่ง ..........................................
เทศบาลตาบลไผ่ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
******************************
๑. ชื่อ.......................................................................นามสกุล.........................................................
๒. เพศ
ชาย
หญิง
๓. วัน เดือน ปีเกิด..........................................อายุ..............ปี...........เดือน วันเกษียณอายุราชการ....................
๔. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง..............................................................................ระดับ............................................
เงินเดือน............................บาท งาน............................................กอง/ฝ่าย..................................................
ส่วน/สานัก..........................................เทศบาล.......................................................อาเภอ............................
จังหวัด..............................โทรศัพท์.............................โทรสาร...........................e-mail................................
๕. สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อไปสะดวก บ้านเลขที่...............ซอย/ตรอก.............................ถนน......................
แขวง/ตาบล...........................................เขต/อาเภอ..............................................จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์......................โทรสาร.......................... e-mail................................
๖. สถานภาพครอบครัว
โสด
สมรส
อื่น ๆ
ชื่อคู่สมรส...............................................สกุล...........................................อาชีพ...............................
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
ไม่มีบุตร / ธิดา
มีบุตร/ธิดา จานวน..............คน (ชาย..........คน หญิง............คน)
๗. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
เป็นโรค ความดันโลหิตสูง
หัวใจ
เบาหวาน
ไต
ไมเกรน
เหล่านี้หรือไม่
เป็น
ไม่เป็น
๘. วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (ระบุวุฒิที่ได้รับทุกวุฒิ)
ระดับ
สาขา
สถาบัน
ประเทศ ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษา
ระดับอื่น ๆ ที่
สาคัญ

อื่น ๆ

การได้รับ
ทุน

๙. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเข้ารับราชการ............................................ตาแหน่ง.........................................ระดับ.......................
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม........................ปี.....................เดือน
ที่
ชื่อตาแหน่ง
ช่วงเวลาที่ดารงตาแหน่ง รวมเวลาดารงตาแหน่ง

๑๐. การฝึกอบรม (หลักสูตรสาคัญฯ)
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น หน่วยงานที่จัด

สถานที่อบรม

ช่วงเวลา

ทุนการอบรม

๑๑. ดูงาน (ที่สาคัญ ๆ)
การดูงาน
เรื่อง

สถานที่

ระหว่างวันที่

ทุนการดูงาน

๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง

การปฏิบัติพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ผลสาเร็จ

๑๓. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
ภาษาอังกฤษ................................................................................................................... ...........................
คอมพิวเตอร์...............................................................................................................................................
อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................................
๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๕. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออื่น ๆ ที่ได้รับการยกย่อง
ว.ด.ป.
รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง
ผลงาน

สถานที่/ผู้มอบเกียรติ
คุณ

๑๖. การดาเนินการทางวินัย
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย ระดับโทษ.....................................................เมื่อวัน เดือน ปี..........................
( ) กาลังอยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย ( ) ไม่เคยถูกดาเนินการทางวินัย
๑๗. คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
๑๘. ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมกับใบสมัครสอบคัดเลือกฯ แล้ว รวม............ฉบับ
คือ
( ) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
( ) สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
( ) สาเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล
( ) สาเนาปริญญาบัตรหรือใบแสดงผลการเรียน
( ) หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกฯ และยินยอมให้โอน
( ) ใบรับรองแพทย์
( ) แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
( ) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ คือ..............................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครสอบคัดเลือกตรงตามที่กาหนดไว้
ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และข้อความที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องและเป็นความจริงทุก
ประการหากได้ตรวจสอบภายหลังพบว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินดีถอนชื่ อออกจากรายชื่อผู้
มีสิทธิสอบคัดเลือกหรือไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ผ่านการสอบคัดเลื อกได้ แล้วแต่กรณี โดยที่
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ
(ลงชื่อ).....................................................................ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ
(....................................................................)
วันที่................เดือน........................................พ.ศ.......................
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการ ได้รับเงินค่าสมัครแล้ว
สมัครแล้ว
จานวน.......................บาท ตาม
( ) หลักฐานครบ
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่....................
( ) หลักฐานไม่ครบ เนื่องจาก......... เลขที่....................ลงวันที่............
.......................................................... .....................................................

ได้ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข อง
ผู้สมัครแล้ว
( ) คุณสมบัติครบถ้วน
( ) คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ค รบถ้ ว น
เนื่องจาก...................................

(.........................................................) (...................................................) (...............................................)
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้รับเงิน
เลขานุการคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ

( ) มีคุณสมบัติครบถ้วน
( ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจาก...............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ)............................................................................ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ
(..........................................................................)
วันที่................เดือน..........................................พ.ศ..................

เอกสารหมายเลข ๔
หนังสืออนุญาตให้สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากตาแหน่งประเภททั่วไปเป็นตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ในตาแหน่ง...........................................................................
เทศบาลตาบลไผ่ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
.........................................................................................
เขียนที่.................................................................
วันที่................เดือน...................................พ.ศ.................
ข้ า พเจ้ า ....................................................................................................ต าแหน่ง
นายกเทศมนตรี เทศบาล...........................................................อาเภอ........................ ..................จังหวัด
......................................อนุญาตให้......................................................ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล ตาแหน่ง
....................................................ระดับ.................................สานัก/กอง........................................เทศบาล
................................................................อ าเภอ.................................................จั ง หวั ด
.........................................สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาล.....................................................
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากตาแหน่งประเภททั่วไปเป็นตาแหน่งประเภท
วิชาการ ในตาแหน่ง................................................................(ระบุตาแหน่งที่สมัคร) และยินยอมใ ห้โอนไป
ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หากผ่านการคัดเลือก
(ลงชื่อ)
(........................................................)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรี..................................................

เอกสารหมายเลข ๕
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ในการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากตาแหน่งประเภททั่วไปเป็นตาแหน่งประเภท
วิชาการ ในตาแหน่ง...........................................................................
เทศบาลตาบลไผ่ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (สาหรับผู้รับการประเมินกรอก)
๑. ชื่อและนามสกุลของผู้รับการประเมิน
................................................................................................................................................................
๒. วุฒิการศึกษา........................................สาขาวิชา..........................................ระดับการศึกษา....................
สถานศึกษา..........................................................จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.................................................
๓. เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่.............เดือน.......................พ.ศ............ตาแหน่ง......................................
๔. ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงานหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ดังนี้ (เฉพาะสายงานผู้บริหาร)
๔.๑ ................................................................................................รวม...............ปี......... ..................เดือน
๔.๒ ................................................................................................รวม...............ปี...........................เดือน
๕. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง............................................................ระดับ..............................ขั้น..................บาท
สานัก/กอง/ส่วน...........................................................เมื่อวันที่..........เดือน........................พ.ศ................
๖. ประวัติการดาเนินการทางวินัย (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๗. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง
(ลงชื่อ)
ผู้รบั การประเมิน
(......................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ.................

ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (สาหรับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด)
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน
หมวด ๑ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความชานาญ ความรอบ
รู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งรวมทั้งการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ ฯลฯ
ข. พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยคานึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์และงานสาเร็จทันเวลา ทั้งนี้
ให้รวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหา เชาว์ปัญญาและความถนัดเฉพาะการ ฯลฯ
๑.๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นที่จะทางานที่ได้รับ
มอบหมายให้สาเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการไม่ละเลย ต่องานและพร้อมที่จะ
รับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ
หมวด ๒ ความประพฤติ (๒๐ คะแนน)
พิจารณาอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติ การทางาน
รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแผนของราชการ ฯลฯ
หมวด ๓ คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง (๔๐ คะแนน)
๓.๑ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ แนวทาง
เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทางาน การปรับปรุงงาน
ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทางานยาก หรือ
งานใหม่ให้สาเร็จเป็นผลดี ฯลฯ
๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการและงานใน
หน้าที่ แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทางาน ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน
แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้อง กับนโยบายโครงการหรือแผนงานที่
รับผิดชอบ ฯลฯ
๓.๓ ความเป็นผู้นา
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกลการตัดสินใจการ
วางแผน การมอบหมายงาน การให้คาแนะนาและการพัฒนา การควบคุมงาน ความใจ
กว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวาง รอบคอบ
และยุติธรรม ฯลฯ
๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
พิจารณาจากการวางตน ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะความ
หนักแน่นมั่นคงในอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่
เหมาะสม ฯลฯ
๓.๕ การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์
พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์
สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ความยืดหยุ่นและความสามารถทางานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อ
ประสานงานกับผู้อื่น ฯลฯ
รวม

คะแนนเต็ม

๒๐

๒๐

๒๐

๘

๘

๘

๘

๘

๑๐๐

คะแนนที่ได้รับ

ตอนที่ ๓ สรุปผลการประเมิน
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖๐)
(ระบุเหตุผล)
............................................................................................................................. ..
..............................................................................................................................................................
สรุปผลการประเมิน
( ) สมควรแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากผ่านการประเมิน
( ) ไม่สมควรแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสายงานใหม่ เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้ประเมิน
(...........................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
วันที่..................เดือน...............................พ.ศ..................
สรุปผลการประเมิน
( ) สมควรแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากผ่านการประเมิน
( ) ไม่สมควรแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใหม่ เนือ่ งจากไม่ผ่านการประเมิน
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ประเมิน
(........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ..................
ตอนที่ ๓ สรุปผลการประเมิน
สรุปผลการประเมิน
( ) สมควรแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากผ่านการประเมิน
( ) ไม่สมควรแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใหม่ เนือ่ งจากไม่ผ่านการประเมิน
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ประเมิน
(......................................................)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่............เดือน.................................พ.ศ...............

เอกสารหมายเลข 6
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ลาดับที่
1
2
3
4

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
5
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กฎกระทรวง ประกาศ หนังสือ
สั่งการ
7
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
9
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10 ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการบริหาร
11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ลาดับที่
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
2
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
3
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
4
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
5
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
6
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

