
 
 
 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต้าบลน ้าจืด 
เรื่อง รับสมัครบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ในสงักัดองคก์ารบรหิารส่วนต้าบลน ้าจืด 
********************* 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืด  อ้าเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง  มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ด้ารงต้าแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตราก้าลัง 3 ปี 
ประจ้าปีงบประมาณ 2561 – 2563 จ้านวน 1 อัตรา  

  อาศัยอ้านาจตามความในข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต้าบลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  1 กรกฎาคม 2547   
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี  

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชือ่ต้าแหน่งทีเ่ปิดรบัสมัคร 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ         จ้านวน     1     อัตรา 

 

2. หน้าที่ความรบัผิดชอบของต้าแหน่งและลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ  ระยะเวลาการจ้าง และ 
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ ตามผนวก ก. แนบทา้ยประกาศนี  
 

3. คุณสมบตัิของผู้สมคัร 
3.1  คุณสมบตัทิัว่ไป 

ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ดังต่อไปนี  

 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ต้่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี  

(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศก้าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื องต้น 
ส้าหรับพนักงานส่วนต้าบล ดังนี  
                                    (ก) โรคเรื อนในระยะติดต่อหรือในระยะทีป่รากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแกส่ังคม 
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 (จ) โรคพิษสุราเรื อรัง 
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(5) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุกเพราะกระท้า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                             (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
                              (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
            (10) ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต 

3.2  คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง   

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครตามผนวก  ก. แนบท้ายประกาศนี  

4. การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
4.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สามารถ
ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืด  อ้าเภอกระบุรี  
จังหวัดระนอง  ตั งแต่วันที่  14 กุมภาพันธ์ – 23  กุมภาพันธ์  2561  ในวันและเวลาราชการ  

4.2   เอกสารหลักฐานที่ต้องน้ามายื่นพร้อมกับใบสมัคร 
(1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด้า  ขนาด 1 นิ ว ถ่ายครั ง 

เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปด้วย) จ้านวน  3  รูป 
(1) ส้าเนาทะเบียนบ้าน  จ้านวน  1  ฉบับ 
(2) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน  จ้านวน  1  ฉบับ 

               (4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต้าบลก้าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จ้านวน 1 ฉบับ 

(5) ส้าเนาภาพถ่ายใบคุณวุฒิการศึกษา  ใบปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผล 
การเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งที่สมัครสอบ  
โดยจะต้องส้าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ้านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร  คือวันที่  
23  กุมภาพันธ์  2561  โดยให้น้าเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย      
    ในกรณีที่ผู้ส้าเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติปริญญาบัตรให้ 
อนุโลมให้ผู้สมัครใช้ส้าเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่าได้ส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว  แต่รอการอนุมัติ
ปริญญาอยู่แทนได้  โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครส้าเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องส้าเร็จการศึกษา
ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่  23  กุมภาพันธ์ 2561 
   (6) ส้าเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ  
จ้านวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 

หมายเหตุ ส้าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั น และรับรองส้าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
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4.3   เงื่อนไขในการรับสมัคร 

(1) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง ตรงตามที่ก้าหนดในประกาศรับสมัครนี จริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  
        ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศนี  
หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน  หรือวุฒิที่ใช้ในการ
สมัครไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต้าบลจะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการเลือกสรร หรือบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร หรือยกเลิกสัญญาจ้างได้ตามแก่กรณ ี
   (2) ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท้าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้อง 
สิทธิใด ๆ ไม่ได ้

4.4   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม  จ้านวน  100  บาท 

                               ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหาและการเลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการด้าเนินการครั งนี ทั งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อ
ไปในทางทุจริตจึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตนั นได ้ 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  

        องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืด และระเบียบเกี่ยวกับการด้าเนินการ 
สรรหาและเลือกสรร  ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2561  ณ  ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืด  

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้ าจืด  จะเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
“สมรรถนะ” ที่จ้าเป็นต้องใช้ส้าหรับการปฏิบัติงานในต้าแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืดก้าหนดซึ่ง
ประกอบด้วย 

 (1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน   
        (2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง  ๆ ที่จ้าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน  

 (3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจ้าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

ส้าหรับวิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืด จะเป็นผู้
ก้าหนดโดยสมรรถนะเรื่องหนึ่งอาจประเมินด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการ  หรือสมรรถนะหลาย ๆ เรื่อง  
อาจประเมินด้วยวิธีการประเมินวิธีเดียวกันตามที่เห็นว่าเหมาะสม  และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะ
ดังกล่าว โดยอาจใช้การสอบข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน  การสัมภาษณ์  การทดสอบด้วยสถานการณ์
จ้าลอง การตรวจสอบกับบุคคลที่อ้างอิง หรืออื่น ๆ  ตามที่เห็นสมควร  
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7. เกณฑ์การตัดสิน 

การตัดสินว่าผู้ใดได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืด
ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามที่องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืดก้าหนด โดยได้
คะแนนในแต่ละภาคการประเมินไม่ต่้ากว่าร้อยละ 60  

8. วัน เวลา และสถานที่ด้าเนินการเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืด  จะด้าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ในวันที่  
5 มีนาคม  2561  ตั งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืด 

9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่  6   
มีนาคม  2561  ณ  ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืด 

10.  การขึ นบัญชี 
    10.1  การขึ นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืด 

จะเรียงล้าดับที่จากผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน คะแนนสอบภาคปฏิบัติ และคะแนนสอบสัมภาษณ์รวมกันสูงสุด
ลงมาตามล้าดับ ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล้าดับที่สูงกว่า 
หากคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล้าดับที่สูงกว่า หากคะแนน
สอบข้อเขียนเท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล้าดับที่สูงกว่า  หากคะแนนสอบ
ภาคปฏิบัติเท่ากันอีกจะให้ผู้สมัครที่ได้เลขประจ้าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล้าดับที่สูงกว่า 
      10.2  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ น
บัญชีแต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั นอีก และได้ขึ นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการ
เลือกสรรครั งก่อนเป็นอันยกเลิก   
          10.3  กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ้านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างใน
งานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืด พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้
บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืด  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดระนอง  อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 
 10.4 ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและได้ขึ นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี เป็นอันยกเลิกการขึ นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ 
  10.4.1 ผู้นั นสละสิทธิ์รับการแต่งตั งเป็นพนักงานจ้างในต้าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
  10.4.2 ผู้นั นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการแต่งตั งเป็นพนักงานจ้างภายในวันและ
เวลาที่องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืดก้าหนด เว้นแต่มีความจ้าเป็นและได้มีหนั งสือส่งทางไปรษณีย์รับ
ลงทะเบียน 
 
 
 

/10.4.3 ผู้นั น... 
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************************************* 
 
ชื่อต้าแหน่ง 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ
 
ประเภทพนักงานจ้าง 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ้าเป็นต้องใช้ผู้ ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก้ากับ แนะน้า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี  
 1. ด้านการปฏิบัติการ  

  (1) ปฏิบัติงานขั นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา  จัดซื อ  ว่าจ้าง  การเก็บรักษา  น้าส่ง  การ
ซ่อมแซม  และบ้ารุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ  เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ
ใช้งาน 
  (2) ท้าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ  การเก็บรักษาใบส้าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  
เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด้าเนินงาน 
  (3) ร่างและตรวจซื อสัญญาซื อ  สัญญาจ้าง  หนังสือโต้ตอบ  บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ  
เพื่อเป็นหลักฐานในการด้าเนินงาน 
  (4) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ  เพื่อจัดท้ารายงาน และน้าเสนอผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน 
  (5) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ น  
  (6) ชี แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  (7)   จัดท้าแผนการจัดซื อจัดจ้างประจ้าเดือน  ประจ้าไตรมาส หรือประจ้าปีงบประมาณ  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน  พร้อมทั งรายงานผลการด้าเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการ
ด้าเนินแล้วเสร็จ 
  (8)   ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุ เพื่อน้ามาประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีสิทธิภาพสูงสุด 
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 2. ด้านการบริการ  

  (1) ให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน  และให้การด้าเนินงานส้าเร็จลุล่วง 
  (2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน  ต่างหน่วยงาน  หรือประชาชนทั่วไป  
เพื่อให้บริการ  หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 
 
คุณสมบตัิเฉพาะสา้หรับต้าแหน่ง 

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  
 1.   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
เลขานุการ  เทคนิคการตลาด  เศรษฐศาสตร์  การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิค
เขียนแบบ  วิศวกรรมเครื่องกล  พาณิชยกรรม  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ช่างโยธา  ก่อสร้าง  ช่าง
เครื่องกล  ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส้าหรับต้าแหน่งนี ได้ 
 2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ  เทคนิคการตลาด  เศรษฐศาสตร์  การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิค
เขียนแบบ  วิศวกรรมเครื่องกล  พาณิชยกรรม  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ช่างโยธา  ก่อสร้าง  ช่าง
เครื่องกล  ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส้าหรับต้าแหน่งนี ได้ 
 3.   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูงหรือเทียบได้ ไม่ต่้ากว่านี   ในสาชาวิชาหรือทางบัญชี  
เลขานุการ  เทคนิคการตลาด  เศรษฐศาสตร์  การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิค
เขียนแบบ  วิศวกรรมเครื่องกล  พาณิชยกรรม  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ช่างโยธา  ก่อสร้ าง  ช่าง
เครื่องกล  ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส้าหรับต้าแหน่งได้ 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
            ก้าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี 
 
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตามข้อ 1  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ    9,400.- บาท 
 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตามข้อ 2  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  10,840.- บาท 
 3. ผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตามข้อ 3  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  11,500.- บาท 
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หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกสรร 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต้าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ
 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 1. การประมวลผลทางคณิตศาสตร ์
 2. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 3. พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 4. ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
 5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต้าแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 1. พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 3. พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 5. ความรู้ที่เกีย่วกับงาน “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต้าแหน่งที่รับสมคัร  
 
ภาคความเหมาะสมส้าหรบัต้าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
 ทดสอบความเหมาะสมกับต้าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โดยวิธีประเมินความเหมาะสมกับต้าแหน่งหน้าที่
จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการท้างาน  ประวัติการศึกษา  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ
คัดเลือก  และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและ
คุณธรรม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอื่นๆ เป็นต้น 
 
 
 

 


