
 
 
 
 

ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือประเมินบุคคลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

สําหรับผูปฏบิตัิงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) กลุมวิชาการทัว่ไป  
 และกลุมนิตกิร ระดับ 7ว    ประจําป  พ.ศ.2547 

 
 
                     ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะดําเนินการคัดเลือกขาราชการเพื่อประเมิน
บุคคลและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงสําหรบัผูปฏิบตัิงานทีมี่ประสบการณ (ตําแหนงประเภททัว่ไป) กลุม
วิชาการทัว่ไป และกลุมนิติกร  ระดับ 7ว  ประจําป  พ.ศ.2547  ดังน้ัน  อาศัยอํานาจตามหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่  นร. 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 จึงประกาศรับสมัครขาราชการเขารับการคัดเลือกเพ่ือ
ประเมินบุคคลและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงสําหรับผูปฏบิตัิงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททัว่ไป) 
กลุมวิชาการทัว่ไป และกลุมนิติกร ระดับ 7ว  ประจําป  พ.ศ.2547  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

1. กลุมวิชาการทั่วไป  โดยมีทั้งระดับ 7 และระดับ 7ว  ดังน้ี 
1.1  ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
1.2  ตําแหนงบุคลากร 
1.3  ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 
1.4  ตําแหนงนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
1.5  ตําแหนงนักวชิาการศึกษา 
2. กลุมนิติกร  ระดับ 7ว   
3. คุณสมบัตขิองผูสมัครเขารับการคัดเลอืก  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองมี 

คุณสมบัติดังตอไปน้ีในวันปดรับสมัคร   
3.1 เปนขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 6  สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
3.2 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 12,780  บาท 
3.3 เปนผูมีคณุวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่ ก.พ.กําหนด 

(เอกสารหมายเลข 1) 
3.4 ไมอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 
4. การรับสมัครเขารบัการคัดเลือก 

                     4.1 ระยะเวลาการรบัสมัคร  รับสมัครระหวางวนัที่  9 – 23 กรกฎาคม  2547 
                     4.2 วิธีการรับสมัคร   ใหผูประสงคจะสมัครดําเนินการดังน้ี 
                          1)  ขาราชการที่ปฏิบัติราชการที่ฝาย หรือกลุมงานของสํานักหรือกองตาง ๆ ใหยื่น 
ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 2) แนบทายประกาศ  พรอมหลักฐานการศึกษาซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว 
 
 

สําเนา 
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ผานสํานักหรือกอง  โดยใหสํานักหรือกองจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครเขารับการคัดเลือกตามแบบที่กําหนด 
(เอกสารหมายเลข 3)  แลวรวบรวมเอกสารการสมัครทั้งหมดสงถึง กองการเจาหนาที่  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นภายในวันที่ 23 กรกฎาคม  2547 ในเวลาราชการ 

2) ขาราชการที่ปฏิบัติราชการที่สํานักงานทองถิ่นจังหวัด  อําเภอ หรือกิ่งอําเภอ  ใหยื่น 
ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 2) พรอมหลักฐานการศึกษาซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลวผานทองถิ่นจังหวัด 
และใหทองถิ่นจังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครเขารับการคัดเลือกตามแบบที่กําหนด (เอกสารหมายเข 3) 
แลวรวบรวมเอกสารการสมัครทั้งหมดสงถึงกองการเจาหนาที่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นภายใน
วันที่ 23 กรกฎาคม  2547 ในเวลาราชการ 

3) ขาราชการที่ชวยราชการ  ณ  สวนราชการอื่น  ใหยื่นใบสมัครพรอมหลักฐาน 
การศึกษา ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองแลวดวยตนเองที่กองการเจาหนาที่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม  2547  ในเวลาราชการ 

5.การประกาศรายชื่อ  เลขประจําตัวของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  และระเบียบ 
เกี่ยวกับการคัดเลือก  

5.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จะใหผูสมัครที่หนวยงานตนสังกัดตรวจสอบแลว   
เห็นวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและสงรายชื่อผูสมัครใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นตามวัน และ
เวลาที่กําหนด  เปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกทุกคน  ทั้งน้ี  หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธิเขารับ
การคัดเลือกผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดหรือเปนผูขาดคุณสมบัติภายหลัง กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจะไมใหผูน้ันไดรับการคัดเลือก  หรือพิจารณาไมใหผานการคัดเลือก  หรือถอนรายชื่อผู
น้ันออกจากการขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกแลวแตกรณี 

5.2กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  จะประกาศรายชื่อ และเลขรหัสประจําตัวของผูมีสิทธิ 
เขารับการคัดเลือกเรียงตามลําดับอักษร  และจะประกาศสถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกให
ทราบภายหลัง   โดยติดประกาศ   ณ   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  และแจงไปยังสํานักงานทองถิ่น
จังหวัดทุกจังหวัดรวมทั้งเว็บไซตของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  www.thailocaladmin.go.th 
                    6. วิธีการคดัเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
                        กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะดําเนินการคัดเลือกขาราชการเพื่อประเมินบุคคล
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏบิตัิงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) ระดับ 7ว โดย
พิจารณาจากองคประกอบ 3 ดาน  ดังน้ี 

6.1 ดานการสอบขอเขียน  กําหนดสอบขอเขียนในวันเสารที่ 21 สิงหาคม  2547 
(เอกสารหมายเลข 4) 

6.2 ดานอาวุโส 
6.3 ดานการประเมินผลการปฏบิัติงานจากผูบังคับบัญชา 
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7. เกณฑการตัดสิน 
                         กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลอืกซึ่งตองมี
คะแนนรวมในขอ 6.1 – 6.3 ไมนอยกวารอยละ 60 ใหเปนผูมีสิทธไิดรับการสัมภาษณ  และจะประกาศ
รายชื่อและขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกจากผูที่ไดรับคะแนนรวมตามหลักเกณฑขอ 6.1 – 6.3  และ
คะแนนการสอบสัมภาษณรวมกันไมนอยกวารอยละ 60  ในกรณีทีมี่ผูไดคะแนนรวมเทากันจะใหผูที่ดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 กอนอยูในลําดับที่ดีกวา หากดํารงตําแหนงในระดับ 6  พรอมกันจะใหผูที่มีเงินเดือนสูง
กวาอยูในระดับที่ดีกวา  หากเงินเดือนเทากันจะใหผูทีมี่อายุราชการมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา  หากอายุ
ราชการ    ยังคงเทากันจะให  ผูที่มีอายุตัวมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่      7  กรกฎาคม  พ.ศ.2547 
 
 

นายสาโรช  คัชมาตย 
                                                                      (นายสาโรช  คัชมาตย) 

           อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข  1 
 

คุณวุฒิตามคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที ่ก.พ.กําหนด 
(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ลงวันที่    7     กรกฎาคม  พ.ศ.2547) 

------------------------- 
1.  เจาพนักงานปกครอง 

1.1 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างรัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  กฎหมาย 
1.2 ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างการปกครอง   รัฐประศาสนศาสตร   

2. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
2.1  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสังคมศาสตร 
2.2 ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างการวางแผนการบริหาร วิจัยสังคมศาสตร  
       รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร 
2.3 ไดรับปริญญาเอกทางการวางแผนการบรหิาร  วิจัยสังคมศาสตร  เศรษฐศาสตร 

3. บุคลากร 
3.1 ไดรับปรญิญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ.รับรองแลว 
3.2  ไดปริญญาโทหรือเทยีบไดไมต่ํากวานี้ทางการบริหาร 

4. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
4.1 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสังคมศาสตร 
4.2 ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสังคมศาสตรดานบริหารและการจัดการเนนทาง  
      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   เนนทางจิตวทิยา  ทางการศึกษา  ดานจิตวิทยาการศึกษา  
      ดานพัฒนาหลักสูตรและวัดผล  ดานโสตทศันศึกษา  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.3 ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้สังคมศาสตรดานบรหิารและการจดัการเนนทางการ 
      พัฒนาทรัพยากรมนุษย  เนนทางจิตวทิยา ทางการศึกษา  ดานจิตวทิบยาการศึกษา  ดาน 

 พัฒนา หลักสูตรและวัดผล  ดานโสตทศันศึกษา  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
5. ตําแหนงนักวชิาการศึกษา 

5.1 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
5.2 ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร  
      การศึกษา  พาณิชยศาสตร  คณิตศาสตร  สถติิ  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  นิเทศศาสตร   
      สังคมสงเคราะหศาสตร  วารสารศาสตรสื่อสารมวลชน  จิตวิทยา มนุษยศาสตร อักษรศาสตร  
      ศิลปศาสตร 
5.3 ไดรับปรญิญาเอกทางการศึกษา  จิตวทิยา สังคมวิทยา 

6.  ตําแหนงนิติกร 
     6.1 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางกฎหมาย 
     6.2 ไดรับปริญญาโทหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางกฎหมาย 
     6.3 ไดรับปริญญาเอกทางกฎหมาย 
 
 



เอกสารหมายเลข 2 
 

ใบสมัครเขารบัการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกลุมวิชาการทั่วไป  
 ระดับ 7ว   ประจําป พ.ศ.2547   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ลงวันที่    7    กรกฎาคม  พ.ศ.2547) 
----------------------------- 

 
1. คํานําหนานาม    นาย    นาง    นางสาว    อ่ืน ๆ  

(ระบ)ุ…………………………………………… 
2. ชื่อ…………………………………………….สกุล………………………………………………… 
3. วันเดือนปเกิด………………………………อายุปจจุบัน…………………...ป………………เดือน    
4. ปจจุบันดํารงตําแหนง…………………………………………………ระดับ……………………… 

งาน/ฝาย/กลุมงาน……………………………..……………………………………………………. 
          สํานัก/กอง/กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด……………………………………………… 
5. เงินเดือนปจจุบัน……………………………………บาท 
6. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนง ( ระบุวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา) 

วุฒิที่ไดรับ…………………………………….สาขา………………………………………………… 
วุฒิที่ไดรับ…………………………………….สาขา………………………………………………… 
วุฒิที่ไดรับ…………………………………….สาขา………………………………………………… 
 

       ทั้งน้ี  ไดแนบสําเนาหลกัฐานการศึกษามาพรอมใบสมัครนี้ดวยแลว  และขอรับรองวาขอมูล        
ที่ไดแจงไวในใบสมัครนีถู้กตองครบถวนทุกประการ   
 

 
 

ลงลายมือชื่อผูสมัคร………………………………………………………… 
                    (………………………………………………………….) 
            ตําแหนง…………………………………………………………. 
       วัน  เดือน  ป………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 2 
 

ใบสมัครเขารบัการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกลุมนิติกร  ระดับ 7ว  
  ประจําป พ.ศ.2547   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ลงวันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ.2547) 
----------------------------- 

 
1. คํานําหนานาม    นาย    นาง    นางสาว    อ่ืน ๆ  

(ระบ)ุ…………………………………………… 
2. ชื่อ……………………………………………….สกุล…………………………………………………… 
3. วันเดือนปเกิด……………………………………อายุปจจุบัน…………………...ป………………เดือน    
4. ปจจุบันดํารงตําแหนง……………………………………………………ระดับ…………………………. 

งาน/ฝาย/กลุมงาน……………………………..……………………………………………………. 
          สํานัก/กอง/กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด……………………………………………… 
5. เงินเดือนปจจุบัน……………………………………บาท 
6. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนง ( ระบุวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา) 

วุฒิที่ไดรับ…………………………………………….สาขา………………………………………… 
วุฒิที่ไดรับ…………………………………………….สาขา………………………………………… 
วุฒิที่ไดรับ…………………………………………….สาขา………………………………………… 

7. กรณีขาราชการที่ดํารงตําแหนงปจจุบันในกลุมวิชาการทั่วไปซึ่งไมเคยดํารงตําแหนงนิติกรมากอน  
แตมีความประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในกลุมนิติกร  7ว   หาก
ไดรับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกร 7ว ในการสอบคัดเลือกครั้งน้ี    จะตองมี
ระยะเวลาในการครองตําแหนงนิติกรไมนอยกวา   1  ป     จึงจะสามารถขอประเมินบุคคลและ
ผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกร 7ว ได 

 
       ทั้งน้ี  ไดแนบสําเนาหลกัฐานการศึกษามาพรอมใบสมัครนี้ดวยแลว  และขอรับรองวาขอมูล        
ที่ไดแจงไวในใบสมัครนีถู้กตองครบถวนทุกประการ   
 

 
 

ลงลายมือชื่อผูสมัคร………………………………………………………… 
                    (………………………………………………………….) 
            ตําแหนง…………………………………………………………. 
       วัน  เดือน  ป………………………………………………………… 
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งบหนาบัญชีรายชื่อผูเขารบัการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกลุมวิชาการทั่วไป   
กลุมนิติกร  ระดับ 7ว   และกลุมวชิาการเงินและบัญช ี ระดับ 7  ประจําป พ.ศ.2547             

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ลงวันที่  7   กรกฎาคม  พ.ศ.2547) 

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

สํานัก/กอง/สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
…………………………………………………………………… 

 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง เลขที่
ตําแหนง 

เงินเดือน 
ปจจุบัน 

วุฒิการศึกษา 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
1. 
2 
3 
4. 
  
1. 
2. 
3. 
4. 

สมัครสอบกลุมวิชาการทัว่ไป 
 
 
 
 
สมัครสอบกลุมนิติกร 
 
 
 
สมัครกลุมวชิาการเงินและบัญช ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
                                        ลงชื่อ………………………………………………ผูรับรองขอมูล 

            (…………………………………………….) 
                      ตําแหนง ผอ.สํานัก/ผอ.กอง./ทองถิ่น 

จังหวัด.…………………………………………… 
                              วันที่…………………/……………………/……………… 

หมายเหตุ  :  ใหสํานัก/กอง/สถจ.ทุกแหงสงเอกสารงบหนา ฯ ใหกองการเจาหนาที่ภายในวันศุกรที่  16 
กรกฎาคม 2547  ทางโทรสารหมายเลข 0-2243-6637,0-2241-9011 
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หัวขอและเอกสารที่ใชในการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกลุมวิชาการทัว่ไป 
  และกลุมนิตกิร  ระดับ 7   ประจําป พ.ศ.2547   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ลงวันที่   7  กรกฎาคม  พ.ศ.2547) 
----------------------------- 

ลําดับที ่ หัวขอ/เน้ือหา เอกสาร/ระเบยีบกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

การเมืองการปกครองของไทย  และความสัมพันธ 
ระหวางสวนกลาง  สวนภูมิภาค  และสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร  แผนงาน  โครงการของ
กระทรวงมหาดไทย  และของกรมสงเสริมการ
ปกครอง   ทองถิ่นและการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน  
องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 
 
 
โครงสราง  อํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง   
สวนทองถิ่น 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.2540 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 

- พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 

- พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวธิีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

- นโยบายรัฐบาล 
- นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
- ยุทธศาสตรมหาดไทย  เปาหมาย 

ภารกิจ ยุทธศาสตรกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่   
และยุทธศาสตรกลุมภารกจิ 

-  คํารับรองการปฏิบตัิราชการของกรมสงเสริม 
    การปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ.2547 
- หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของของกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น 
- พ.ร.บ.วาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือ

ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิน่หรือ
ผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.2542 

- พ.ร.บ.วาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัต ิ
     ทองถิ่น พ.ศ.2542 
- พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ.2540  และแกไขเพ่ิมเติม 
-   พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไข เพ่ิมเติม 
- พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน 
     ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
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ลําดับที ่ หัวขอ/เน้ือหา เอกสาร/ระเบยีบกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 
5 
 
 
6 
7 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 

10 
 
 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
 
การสงเสริมการจัดการศึกษาทองถิ่น 
ระบบบริหารงานบุคคลทองถิ่น 
 
การตรวจสอบการคลัง/การเงิน/การบัญชี        
การพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2546 

- พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวน  

ทองถิ่น พ.ศ.2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ  

รับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2541 
และแกไขเพ่ิมเติม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2535 และแกไขเพ่ิมเติม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
พัสดุขององคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2538 และแกไขเพ่ิมเตมิ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไข
เพ่ิมเติม 

- พ.ร.บ.รายไดเทศบาล พ.ศ.2497  และ
แกไขเพ่ิมเติม 

- พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475  
และแกไขเพ่ิมเติม 

-   พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ.2510  และแกไข 
     เพ่ิมเติม 
- พ.ร.บ.ภาษีบาํรุงทองที่ พ.ศ.2508  และ 
     แกไขเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 



            
 
 
 

ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง 

ในกลุมวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ 7  ประจําป  พ.ศ.2547 
 
 
                     ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะดําเนินการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในกลุมวิชาการเงินและบัญช ีระดับ 7  ประจําป  พ.ศ.2547  ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่  นร 0708.1/ ว 22 ลงวันที่  30 กันยายน 2540  จึงประกาศรับสมัครขาราชการเขารบั
การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในกลุมวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 7  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

1. กลุมวิชาการเงินและบัญชี  โดยมีทั้งระดับ 7 และระดับ 7ว  ดังน้ี 
1.1  ตําแหนงนักวชิาการเงินและบัญช ี
1.2  ตําแหนงนักวชิาการคลัง 
1.3  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญช ี
2. คุณสมบัตขิองผูสมัครเขารับการคัดเลอืก  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองมี 

คุณสมบัติดังตอไปน้ีในวันเปดรับสมัคร   
2.1 เปนขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 6  สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2.2 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 12,780  บาท 
2.3 เปนผูมีคณุวุฒิการศึกษา  ดังตอไปนี้ 
-  ไดรับปริญญาตรี หรือเทยีบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญช ีพาณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ  

การคลัง กฎหมาย เศรษฐศาสตร ซ่ึงไดศึกษาวิชาบัญชีมาแลวไมนอยกวา 6 หนวยกติ  หรือทางอื่นที่ 
ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงน้ีได 
  -  ไดรับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  หรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงน้ีได 
  -  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ   หรือไดรับประกาศนียบัตร   หรืออนุปริญญา    หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้การบริหารธุรกิจ    
การจัดการทั่วไป  ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเทา หรือตอจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  ซ่ึงมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา  15 หนวยกิต  
หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 
  -  ไดรับประกาศนียบตัรประโยคมัธยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ  หรือเทียบไดไมต่ํา
กวานี้ทางบัญชี  พาณิชยการ  เลขานุการ หรือ ไดรับประกาศนียบตัรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 
2) ทางพาณิชยการ  หรือทางอื่นที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 

2.4 ไมอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 
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3. การรับสมัครเขารบัการคัดเลือก 
                     3.1 ระยะเวลาการรบัสมัคร  รับสมัครระหวางวนัที่  9 – 23 กรกฎาคม  2547 
                     3.2 ใหผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) แนบทายประกาศ  พรอม
หลักฐานการศกึษาทุกวุฒิการศึกษาโดยละเอียด (ปวช., ปวส., อนุปรญิญา, ปริญญาตร,ี สูงกวาปริญญาตร)ี 
ผานตนสังกัด  และใหตนสังกัดรวบรวมเอกสารสงถึงกองการเจาหนาที่  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม  2547 ในเวลาราชการ 

4.การประกาศรายชื่อ  เลขประจําตัวของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  และระเบียบ 
เกี่ยวกับการคัดเลือก  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  จะประกาศรายชื่อ และเลขรหัสประจําตัวของผูมีสิทธิ 
เขารับการคัดเลือกเรียงตามลําดับอักษร  และจะประกาศสถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกให
ทราบภายหลัง   โดยติดประกาศ   ณ   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  และแจงไปยังสํานักงานทองถิ่น
จังหวัดทุกจังหวัดรวมทั้งเว็บไซตของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  www.thailocaladmin.go.th 
                    5. วิธีการคดัเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
                     กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นจะดําเนินการคัดเลอืกขาราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงกลุมวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ 7 โดยพิจารณาจากองคประกอบ 3 ดาน  ดังน้ี 

5.1 ดานการสอบขอเขียน  กําหนดสอบขอเขียนในวันเสารที่ 21 สิงหาคม  2547 
(เอกสารหมายเลข 2) 

5.2 ดานอาวุโส 
5.3 ดานการประเมินผลการปฏิบตัิงานจากผูบังคับบญัชา 
6. เกณฑการตัดสิน 

                    กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น  จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกซึ่งตองมีคะแนน
รวมในขอ 5.1 – 5.3 ไมนอยกวารอยละ 60 ใหเปนผูมีสิทธิไดรับการสัมภาษณ  และจะประกาศรายชื่อ
และขึ้นบัญชผีูผานการคัดเลอืกจากผูที่ไดรับคะแนนรวมตามหลักเกณฑขอ 5.1 – 5.3  และคะแนนการ
สอบสัมภาษณรวมกันไมนอยกวารอยละ 60  ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากันจะใหผูที่ดํารงตาํแหนงใน
ระดับ 6 กอนอยูในลาํดับที่ดีกวา หากดํารงตาํแหนงในระดบั 6 พรอมกันจะใหผูที่มีเงินเดือนสงูกวาอยูใน
ระดับที่ดีกวา  หากเงินเดือนเทากันจะใหผูที่มีอายุราชการมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา  หากอายุราชการ   
ยังคงเทากันจะให  ผูที่มีอายุตวัมากกวาอยูในลําดับทีดี่กวา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   7   กรกฎาคม  พ.ศ.2547 
 
 

นายสาโรช  คัชมาตย 
                                                                      (นายสาโรช  คัชมาตย) 

           อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 



เอกสารหมายเลข 1 
 

ใบสมัครเขารบัการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกลุมวิชาการเงินและบัญช ี ระดับ 7 
 ประจําป พ.ศ.2547   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ลงวันที่   7 กรกฎาคม  พ.ศ.2547) 
----------------------------- 

 
1. คํานําหนานาม    นาย    นาง    นางสาว    อ่ืน ๆ  

(ระบ)ุ…………………………………………… 
2. ชื่อ……………………………………………….สกุล…………………………………………………… 
3. วันเดือนปเกิด……………………………………อายุปจจุบัน…………………...ป………………เดือน    
4. ปจจุบันดํารงตําแหนง………………………………….………………ระดับ…………………………. 

งาน/ฝาย/กลุมงาน……………………………..……………………………………………………. 
          สํานัก/กอง/กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด……………………………………………… 
5. เงินเดือนปจจุบัน……………………………………บาท 
6. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนง ( ระบุวุฒิทุกวุฒิโดยระเอียด) 

วุฒิที่ไดรับ……………………..……………..สาขา………………………………………………… 
วุฒิที่ไดรับ……………………..……………..สาขา………………………………………………… 
วุฒิที่ไดรับ……………………..……………..สาขา………………………………………………… 
วุฒิที่ไดรับ……………………..……………..สาขา………………………………………………… 
 

       ทั้งน้ี  ไดแนบสําเนาหลกัฐานการศึกษามาพรอมใบสมัครนี้ดวยแลว  และขอรับรองวาขอมูล        
ที่ไดแจงไวในใบสมัครนีถู้กตองครบถวนทุกประการ   
 

 
 

ลงลายมือชื่อผูสมัคร………………………………………………………… 
                    (………………………………………………………….) 
            ตําแหนง…………………………………………………………. 
       วัน  เดือน  ป………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 2 
 
หัวขอและเอกสารทีใ่ชในการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในกลุมวชิาการเงนิและบัญช ีระดับ 7 

ประจําป พ.ศ.2547   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ลงวันที่   7  กรกฎาคม  พ.ศ.2547) 

----------------------------- 
 
ลําดับที ่ หัวขอ/เน้ือหา เอกสาร/ระเบยีบกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

โครงสราง  อํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง  
สวนทองถิ่น 
 
 
 
 
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจสอบการคลัง/การเงิน/บัญชี            
การพัสดุ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

-   พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540   
    และแกไขเพิ่มเติม 
-  พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม 
-  พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน  
   ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
 
-  พ.ร.บ.รายไดเทศบาล พ.ศ.2497 และแกไขเพ่ิมเติม 
-  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475   
    และแกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ.2510  และแกไข

เพ่ิมเติม 
- พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 และแกไข

เพ่ิมเติม 
- พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษธีุรกจิเฉพาะใหแกทองถิ่น พ.ศ.2535 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุน

สงเสริมกิจการเทศบาล  พ.ศ.2518  และ
แกไขเพ่ิมเติม 

-    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหา 
     ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครอง  
     สวนทองถิ่น พ.ศ.2543 
-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน   
    การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา 
    เงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน 
    ทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติม 
-   หลักการและนโยบายบญัชีสําหรับหนวยงาน 
    ภาครัฐ  ฉบับที ่2 
-   ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบ 
    ภายในของสวนราชการ พ.ศ.2542 



-  2  - 
ลําดับที ่ หัวขอ/เน้ือหา เอกสาร/ระเบยีบกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดทํางบประมาณขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 
การวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
 
บําเหน็จบํานาญและสวัสดกิารขาราชการ  
พนักงานหรือลูกจางองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

- ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

-   ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย   
     วินัยทางงบประมาณและการคลัง  พ.ศ.2544 
-   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
     พ.ศ.2535 และแกไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพสัดุ

ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ 
พ.ศ.2535  และแกไขเพ่ิมเติม 

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ 
    องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2538 และแกไข 
    เพ่ิมเติม 
- ระเบียบวาดวยการบันทึกบญัชี การจัดทํา 

ทะเบยีนและรายงานการเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําการ 
    ปรับขอมูลการใชและการเก็บรักษาแผนที่ภาษ ี
    และทะเบยีน  ทรัพยสินของเทศบาลและเมือง     
    พัทยา พ.ศ.2537 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและ 
    รักษารถยนตของหนวยการบริหารราชการสวน 
    ทองถิ่น พ.ศ.2535 
-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิีงบประมาณ 
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา 
    และประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
    ทองถิ่น พ.ศ.2546 
-  พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  
    พ.ศ.2500  และแกไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จ

บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2536 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบาํเหน็จลูกจาง 
   ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  
   พ.ศ.2542  และแกไขเพ่ิมเติม 



- 3  - 
 
ลําดับที ่ หัวขอ/เน้ือหา เอกสาร/ระเบยีบกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

7 สวัสดิการขาราชการ -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน 
   ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2528 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน 
    การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น   
    พ.ศ.2526 
-  ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกและ   
   การจายเงนิเดือน  เงินป  และเงินอ่ืนใน 
   ลักษณะเดยีวกัน พ.ศ.2533 
-  ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยคาใชจายใน 
   การฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ.2545 
-  ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกจาย 
    เงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2530  
-  ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกจาย 
    เงินสวัสดกิารเกี่ยวการรักษาพยาบาล พ.ศ.  
    2545 
-  ระเบียบการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
   ชวยเหลือบตุร พ.ศ. 2521    

8 การบริหารราชการ - พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร 
   กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
-  คํารับรองการปฏิบตัิราชการของกรมสงเสริม 
    การปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ.2547 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่  มท  0802.4/ ว  957                                                       กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                                                                                       ถนนราชสีมา  กทม. 10300  
 

                                                                 7  กรกฎาคม  2547 
 

เรื่อง   การพิจารณาคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ระดับ 7 
 

เรียน   ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
 

สิ่งที่สงมาดวย  1. สําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือประเมินบุคคลและ 
  แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบตัิงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททัว่ไป)   
  กลุมวิชาการทั่วไป  และกลุมนิติกร ระดับ 7ว    ประจําป  พ.ศ.2547  จํานวน  1  ชุด 

                   2. สําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตัง้ใหดํารง 
                       ตําแหนงในกลุมวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ 7  ประจําป  พ.ศ.2547 

                    ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จะพิจารณาดําเนินการคัดเลือกขาราชการเพื่อประเมิน
บุคคลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป)  กลุม 
วิชาการทั่วไป  และกลุมนิติกร ระดับ 7ว  และเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในกลุมวิชาการเงินและ
บัญชี  ระดับ 7  ประจําป พ.ศ.2547  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาพรอมน้ี 

                  ดังน้ัน  เพ่ือใหการดําเนินการคัดเลือกดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจึงขอความอนุเคราะหจังหวัดดําเนินการแจงประกาศการรับสมัครคัดเลือก ฯ ให
ขาราชการ  ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศทราบและยื่นเอกสารการสมัครเพ่ือเขารับการคัดเลือก ทั้งนี้  
ใหทองถิ่นจังหวัดรวบรวมเอกสารใบสมัครและสงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นภายในวันที่  23 
กรกฎาคม 2547  ภายในเวลาราชการ 
 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 
                                                                ขอแสดงความนบัถือ 

   นายสาโรช  คัชมาตย 
                                                               (นายสาโรช  คัชมาตย) 
                                                      อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 
กองการเจาหนาที่ 
กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน 
โทร. 0-2243-6636 
 



บันทึกขอความ 

สวนราชการ     กจ. (กง.วผ.)                       โทร.  0-2243 - 6636  
ที่   มท 0802.4/  ว  306                 วันที ่  7 กรกฎาคม  2547 
เรื่อง  การพิจารณาคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ระดับ 7 
เรียน   รอง อสถ. และผูบรหิารหนวยงานในสังกัด สถ. 

                       ดวย สถ. จะพิจารณาดําเนินการคัดเลือกขาราชการเพื่อประเมินบุคคลและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป)  กลุมวิชาการทั่วไป  และ
กลุมนิติกร ระดับ 7ว  และเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในกลุมวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ 7  
ประจําป พ.ศ.2547  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาพรอมน้ี 

                       ดังน้ัน  เพ่ือใหการดําเนินการคัดเลือกดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย กจ. จึงใคร
ขอความอนุเคราะหทานดําเนินการแจงประกาศการรับสมัครคัดเลือกฯ ใหขาราชการที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามประกาศทราบและยื่นเอกสารการสมัครเพื่อเขารับการคัดเลือก ทั้งน้ี  ใหสํานัก/กองรวบรวม
เอกสาร  ใบสมัครและสงให กจ.ภายในวันที่  23  กรกฎาคม 2547  ภายในเวลาราชการ 
 
                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
                  

 นายนิกร  สุกใส 
(นายนิกร  สุกใส) 

                            ผอ.กจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


