
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

***************************** 
 ด้ วยองค์ การบริ หารส่ วนต าบลดงบั ง   จะด า เนิ นการสรรหาบุ คคล เ พ่ือ เป็ นพนักงานจ้ า ง                   
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  จ านวน  ๑  ต าแหน่ง   

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒   มาตรา  ๑๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๖   แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร-ส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๔๕  แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒๓)   ลงวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๑  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง   จึงประกาศรับ
สมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือสั่งจ้าง  ผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้  
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของพนักงานจ้าง/ลักษณะงาน/ชื่อต าแหน่ง/ความ 
รับผิดชอบของต าแหน่ง/ระยะเวลาจ้าง/ค่าตอบแทนที่จะได้รับ  
ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้   (ผนวก ก.) 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่เริ่มสมัคร  ดังนี้ 
  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  ตามประกาศของคณะกรรมการของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๔๗  หมวด  ๔ ข้อ ๔  
ก าหนดให้ผู้ซึ่งจะเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี  และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เปน็ผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา 
ท้องถิ่น 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า 
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

  /(๙)  ไม่เป็น... 
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(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ( ผนวก ก.)                                                                                                        

๒.๓ ส าหรับภิกษุสามเณร   ไม่สามารถสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการสรรหาและ 
เลือกสรรได้ 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งได้ทั้งนี้ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑   
ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ  ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๒๒ กันยายน  
๒๕๒๑ 

๓.  เอกสารและหลักฐานที่จะใช้ในการสมัครสอบ 
  ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงบัง  ตั้งแต่วันที่   24  กรกฎาคม – 2  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62  ในวันและเวลาราชการ 

๓.๒  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา  ขนาด  ๑.๕ × ๒ นิ้ว  โดยถ่ายครั้ง 

เดียวกันไม่เกิน  ๑  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  ๓  รูป 
(๒) วุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา 

ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตัวจริงพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจในวันปิดรับสมัคร 

(๓) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๔) บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา   จ านวน  ๑  ฉบับ 

   (๕) ใบรับรองแพทย์  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติพนักงานจ้าง  ซึ่งออก
ให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จ านวน  ๑  ฉบับ 
     (๖ )  หลั กฐาน อ่ืน  ๆ  ใบทหารกอง เกิน  (สด . ๙ )   ใบ เปลี่ ยนชื่ อ  – นามสกุ ล                
ใบส าคัญการสมรส  พร้อมส าเนา  ๑  ฉบับ 

๓.๓ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร โดยต้องกรอกรายระเอียดในใบสมัครพร้อม
ยื่นหลักฐานตาม วัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด กรณียื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัคร และหากมีการ
ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการสมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย   

๓.๔ หากภายหลังปรากฏว่าผูส้มัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติตาม 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลดงบังจะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัคร  และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและองค์การบริหารส่วนต าบลดง
บังจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้     

๔.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร   ๑๐๐.-  บาท  องค์การบริหารส่วนต าบล- ดงบัง  

ด าเนินการสอบสรรหาดังกล่าวในรูปคณะกรรมการโดยยึดหลัก  สมรรถนะ  ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน  ยุติธรรม  และโปร่งใส 
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๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ  วัน  เวลา  สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัด เลือก  พร้อมวัน  
เวลา  สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก   ในวันที่  ๕  สิงหาคม  2562  พ.ศ. ๒๕62   ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  สอบข้อเขียนในวันที่  8  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
และสอบสัมภาษณ์หรือภาคปฏิบัติ  ในวันที่  ๘ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕62   ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  จะด าเนินการสรรหาบุคคลในรูปของคณะกรรมการ          ด้วย
วิธีการสอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์  โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติในต าแหน่ง 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  ก าหนด  ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(๒) ความสามารถหรือทักษะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(๓) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลที่จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงบัง  ได้ก าหนดหลักสูตรและวิธีการสอบในการเลือกสรร 

ดังนี้   
  ภาค  ก.  

(๑) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป    (คะแนนเต็ม      ๑๐๐   คะแนน) 
(๒) ทดสอบความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม      ๑๐๐   คะแนน) 

ภาค  ข. 
 (๑)  สอบสัมภาษณ์หรือการปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม      ๑๐๐   คะแนน) 

  
๗.  เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหา จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า    ร้อยละ  
๖๐  และมีคะแนนรวมทั้ง  ๒ ภาค  เฉลี่ยแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การสรรหา 

๘.  การประกาศผลและข้ึนบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหา  ในวันที่  ๙  สิงหาคม 
พ.ศ.  ๒๕62  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนเท่ากันจะ
พิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก
ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้บัญชีมีอายุ  ๑   ปี  นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรร
หา  เพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานในต าแหน่งนั้นต่อไป  เว้นแต่  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  จะมีการ
สอบแข่งขันข้ึนใหม่  ให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 
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๙.  การสั่งจ้างและการแต่งตั้ง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  จะสั่งจ้างและแต่งตั้งบุคคลที่ผ่านการสรรหาได้ในต าแหน่ง  
พนักงานจ้าง  ตามล าดับผู้ที่มีคะแนนสูงสุดก่อน  และหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เรียบร้อยแล้ว  โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   1๒  เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

 

                (ลงชื่อ)          ชูวิทย์  ร่องแซง 
                     (นายชูวิทย์   ร่องแซง) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก. 
แนบท้ายประกาศ  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง    

เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   ลงวันที่  1๒  กรกฎาคม  2562     
********************************************************************************* 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฎิบัติงาน
พัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ  และปฎิบัติงาน
อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฎิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง การซอ่มแซม และ

บ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน  
1.2 ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ เพ่ือรวบรวม

ไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน  
1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพ่ือเป็น

หลักฐานในการด าเนินงาน  
1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงาน และนาเสนอ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน  
1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
1.7 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาส หรือประจ าปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการด าเนินแล้วเสร็จ  
1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ 

เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง  
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้บริการ 

หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ  
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  

1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ      

พระเจ้าอยู่หัว  
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี  
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ  
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2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์   
2.2 ทักษะการประสานงาน  
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล   

3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์   
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ   
3.1.5 การท างานเป็นทีม   

3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์   
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ   
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  

 
๒.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที ่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบ  วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรืในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที ่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบ  วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที ่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
     ๓. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 ๑. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

      ๔. ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนอัตราเงินเดือนดังนี้ 
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน  อัตราเงินเดือน 9,400  บาท เงินเพ่ิมการครอง

ชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมเป็นเงินจ านวน  11,400 บาท 
คุณวุฒิ ปวท.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  อัตราเงินเดือน 10,840 บาท เงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราว 2,000 บาท รวมเป็นเงินจ านวน  12,840  บาท 
คุณวุฒิปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  อัตราเงินเดือน 11,500 บาท เงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราว  1,785 บาท รวมเป็นเงินจ านวน  13,285 บาท 

๕.  ระยะเวลาการจ้าง 
ผู้ที่ได้รับการสั่งจ้าง  จะมีระยะเวลา  ๔  ปี  โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาจ้างได้อีกไม่เกิน   

ครั้งละ  ๔  ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเลอืกสรรพนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

 
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  ประกอบด้วย 
 -  ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 -  ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 
 -  ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ   สังคม และการเมือง 
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง   ประกอบด้วย 

 -  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  ประกอบด้วย 
 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน และพฤติกรรมทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม    การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้ง   
ความคิดสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
 

 
 
 

 
 


