
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองศก 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒    

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลคลองศก อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี มีความประสงค 
จะรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.256๒ จํานวน ๑ ตําแหนง ๑ อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลคลองศก   

 อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี 
(ก.อบต.จังหวัดสุราษฎรธานี) เร่ือง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 25๔7 

ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม 2547 (รวมท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแตงต้ังเปนพนักงานจาง ดังน้ี 

1. ตําแหนงที่รับสมัคร 
 ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ 
 ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (สังกัดกองคลัง)                  จํานวน  1 อัตรา 

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิผูสมัคร 
 ผูท่ีจะไดรับจางและแตงต้ังเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ (นับถึงวันเปดรับสมัคร)   
 (๓)   ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (๔)  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบ้ืองตนสําหรับ
พนักงานสวนตําบล 
 (๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
 (๖)   ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
 (๗)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา  
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘)   ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 (๙)  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน  
 (๑๐)  ไมอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ตามมาตรฐานงานท่ัวไป 
หรือหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร 
งานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (๑๑)   ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
 (๑๒)  ไมเปนพระภิกษุสามเณร ตามหนังส่ือท่ี ก.พ.ท่ี นร.๐๙๐๔/ว๙ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ 
หนังสือสํานักงาน ก.ท. ดวนมาก ท่ี มท. ๓๐๑๑/ว.๕๖๒๖ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และออกตามความ 
ในขอ ๕ ของคําส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 

/3. หนาที่ … 
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3. หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงคาตอบแทนและ
ระยะเวลาการจาง 
 ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ  
 ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (สังกัดกองคลัง)  
 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก. ทายประกาศฉบับนี้ 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
 ผูสนใจสามารถสอบถาม ขอดูรายละเอียดและย่ืนใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเอง ไดท่ีสํานักปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลคลองศก อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม – ๒๒ พฤษภาคม 
พ.ศ. 256๒ เวลา ๐8.30–16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) หมายเลขโทรศัพท 0-7795–3008    

5. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร 
 ผูสมัครจะตองย่ืนใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน 
พรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริง และสําเนารับรองความถูกตอง ดังน้ี  
 ๕.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๓ รูป ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน 
ใหผูสมัครลงนามรับรองหลังรูปดวย 
 ๕.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
 ๕.๓ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 ๕.๔ สําเนาประกาศนียบัตร/สําเนาใบปริญญา/สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีระบุสาขา 
และรายละเอียดจํานวนหนวยกิตวิชาท่ีศึกษา ท่ีแสดงใหเห็นวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบ จํานวน ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
ภายในวันท่ีปดรับสมัคร กรณีท่ีหลักฐานทางการศึกษาดังกลาวเปนภาษาตางประเทศ ใหแนบฉบับท่ีแปล 
เปนภาษาไทยดวย   
 ๕.๕ ใบรับรองแพทยปริญญาซ่ึงแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามประกาศท่ีคณะกรรมการกลาง 
พนักงานสวนตําบลกําหนด ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับแตวันท่ีตรวจรางกาย จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๖ สําเนาหลักฐานการเกณฑทหาร (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๗ หลักฐานอ่ืน  ๆ(ถามี)  เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาใบเปล่ียนช่ือตัว – สกุล 

  สําหรับการรับสมัครในคร้ังน้ี ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป 
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใด 
มีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน องคการบริหารสวนตําบลคลองศก จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบและไมมีสิทธิไดรับการจางใหดํารงตําแหนงใด  ๆ

 6. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 -  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบแขงขัน ตําแหนงละ ๑๐๐ บาท 
 -  คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมคืนใหในทุกกรณี  
  คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนเม่ือไดประกาศรายช่ือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรแลว 
เวนแต มีการยกเลิกการดําเนินการเลือกสรรคร้ังน้ีท้ังหมด เน่ืองจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต 
จึงจะจายคืนคาธรรมเนียมสอบแกผูสมัครเฉพาะผูท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตเทาน้ัน 

         ๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 
 องคการบริหารสวนตําบลคลองศก จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรหลังจากไดตรวจสอบ
คุณสมบัติถูกตองแลว ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. 256๒ ณ องคการบริหารสวนตําบลคลองศก 
และทางเว็บไซต www.klongsok.go.th 

/๘. หลักเกณฑ … 
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         ๘. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก   
 รายละเอียดตามภาคผนวก ข.  (ทายประกาศฉบับนี้) 

          ๙. กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกให
ทราบอีกทีในภายหลัง 

  ๑๐. เกณฑการตัดสิน 
 ผูผานเกณฑ ตองมีผลคะแนนการทดสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไปและความความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ในแตละภาค ไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ 
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได 

          ๑๑. การประกาศผลการเลือกสรร 
 องคการบริหารสวนตําบลคลองศก จะประกาศบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร โดยเรียง
ตามลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ กรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนนความเหมาะสม
กับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัว
เขารับการเลือกสรรกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

 ๑๒. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
 ๑๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลคลองศก จะข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรไมเกิน ๑ ป นับแตวันท่ี
ไดมีการจางในตําแหนงท่ีวางแลว และผูผานการเลือกสรรจะถูกยกเลิกจากการข้ึนบัญชีเม่ือมีกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดังน้ี 
  (๑) มีการประกาศข้ึนบัญชีใหม 
  (๒) ผูน้ันขอสละสิทธ์ิในการจางใหดํารงตําแหนงท่ีผานการเลือกสรร 
  (๓) เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี มีมติในเร่ืองดังกลาวเปนอยางอ่ืน 
 ๑๒.๒ กรณีมีขอสงสัย ใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี 
เปนท่ีสุด 

          ๑๓. การจาง 
 องคการบริหารสวนตําบลคลองศก จะดําเนินการจางตามลําดับท่ีในประกาศบัญชีรายช่ือผูผาน
การเลือกสรร เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. 256๒ 
 

                  
 

(นายธีรยุทธ แตงนวล) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองศก 

  
 
 
 



เอกสารแนบทาย 

ภาคผนวก ก 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองศก เร่ือง รับสมัครบคุคล

เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒    
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม 256๒ 

 

 

ประเภท   พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูมีคุณวุฒิ) 

ชื่อตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัสด ุ  สังกัด กองคลัง    จํานวน ๑ อัตรา 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

   เปนผูชวยปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต 
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  1. ดานการปฏิบัติการ 
 2.1 เปนผูชวยปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานพัสดุในการจัดหา การจัดซ้ือ วาจาง การเก็บรักษา 
นําสงการซอมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ เพ่ือใหอยูในสภาพดีพรอม
ตอการใชงาน 
 2.2 เปนผูชวยทําทะเบียนการเบิกจายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสาร
เก่ียวกับพัสดุ เพ่ือรวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงาน 
 2.3 เปนผูชวยรางและตรวจสัญญาซ้ือ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ บันทึกยอเร่ืองเก่ียวกับ
งานพัสดุเพ่ือเปนหลักฐานในการดําเนินงาน 
 2.4 เปนผูชวยรายงาน สรุปความเห็นเก่ียวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดทํารายงาน และนําเสนอ 
ผูบังคับบัญชาในหนวยงาน 
 2.5 เปนผูชวยศึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือรวมพัฒนาใหระเบียบ 
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วย่ิงข้ึน 
 2.6 เปนผูชวยช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับงานพัสดุใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใส 
ตรวจสอบได 
 2.7 เปนผูชวยจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปเดือน ประจําไตรมาส หรือประจําป 
งบประมาณ ใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 
หลังการดําเนินแลวเสร็จ 
 2.8 เปนผูชวยศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม  ๆกฎหมาย และระเบียบตาง  ๆ
ท่ีเก่ียวของกับพัสดุ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  2. ดานบริการ 
  2.1 ใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบแกผูรวมงาน
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน และใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง 
  2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน ตางหนวยงาน หรือประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหบริการหรือขอความชวยเหลือในดานท่ีตนรับผิดชอบ 

/คุณสมบัต ิ… 
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี  
 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี 
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป ชางโยธา 
กอสราง ชางเคร่ืองกล ชางไฟฟา หรือ 
 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน หรือเทียบไดไม
ตํ่ากวาน้ี ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร การธนาคารและธุรกิจการเงิน 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป 
ชางโยธากอสราง ชางเคร่ืองกล ชางไฟฟา หรือ  
 3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน หรือเทียบได 
ไมตํ่ากวาน้ี ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร การธนาคารและธุรกิจ
การเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป 
ชางโยธา กอสราง ชางเคร่ืองกล ชางไฟฟา  

ความรูความสามารถที่ตองการ  
 1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย  
  ๑.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  
  1.๒ ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ  
  1.๓ ความรูเร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
  1.4 ความรูเร่ืองกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  
  1.5 ความรูเร่ืองบัญชีและระบบบัญชี  
  1.6 ความรูเร่ืองการจัดซ้ือจัดจาง  
 2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย  
  2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร  
  2.2 ทักษะการประสานงาน  
  2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
  2.4 ทักษะการบริหารขอมูล 

ระยะเวลาการจาง 
 ระยะเวลาการจางไมเกิน วันท่ี 30 กันยายน 2563 ตามระยะเวลาแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลคลองศก อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี 

อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง  
 ๑. ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน หรือเทียบได 
ไมตํ่ากวาน้ี อัตราคาตอบแทน เดือนละ 9,40๐ บาท (เกาพันส่ีรอยบาทถวน) และใหไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวตามประกาศและหลักเกณฑท่ีกําหนด  
 ๒. ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน หรือเทียบไดไม
ตํ่ากวาน้ี อัตราคาตอบแทน เดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท (หน่ึงหม่ืนแปดรอยส่ีสิบบาทถวน) และใหไดรับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพช่ัวคราวตามประกาศและหลักเกณฑท่ีกําหนด  
 
 
      /๓. ผูไดรับ … 
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 ๓. ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน หรือเทียบได 
ไมตํ่ากวาน้ี อัตราคาตอบแทน เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนหน่ึงพันหารอยบาทถวน) และใหไดรับเงินเพ่ิม
การครองชีพช่ัวคราวตามประกาศและหลักเกณฑท่ีกําหนด”   

สิทธิประโยชน  
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี เร่ือง คาตอบแทน 
และสิทธิประโยชนของพนักงานจางและตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทาย 
ภาคผนวก ข. 

หลักเกณฑและวิธีเลือกสรรเพื่อแตงตั้งเปนพนักงานจาง 
ทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองศก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน

จาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒    
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. 256๒ 

พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
 

 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
๑. ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในขอความ
 หรือเร่ืองราว 
๒. ความสามารถในการวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผล
 ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เชน หลักปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ เปนตน 
๓. ความสามารถในการหาแนวโนมหรือความเปล่ียนแปลง 
 ท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน 
๔. ความสามารถในการวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน เชน 
 สรุปเหตุผลเก่ียวกับตัวเลขและขอมูลตาง  ๆการคิดสรุป 
 หาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เปนตน 
๖. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ เชน  
 - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
  พ.ศ. 2542 
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  
  พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
๗. ความรูและความสามารถในการใชภาษาไทย 
 

ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.)  
1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
 ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก 
 จายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๑๐๐ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(ปรนัย) เพ่ือทดสอบความรู 
ความสามารถท่ัวไป โดย 
คํานึงถึงระดับความรู 
ความสามารถตามท่ีกําหนด
ไว  
ในระเบียบท่ีเก่ียวของ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(ปรนัย) เพ่ือทดสอบความรู 
ความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง ท่ีใชในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยดวยการจัดซ้ือจัดจาง 
 และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
5. กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
 จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
6. ความรูท่ีเก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ”  
 ของตําแหนงท่ีสมัครสอบ 

ความเหมาะกับตําแหนง (ภาค ค.) สัมภาษณ 
เปนการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ สังเกต ตรวจสอบ
เอกสาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จาก
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ทวงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม  
การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมท้ังสังคมและส่ิงแวดลอม 
ความคิด ริเร่ิมสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ 
ความสามารถพิเศษท่ีเกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการ 
และพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบ 
 

 
 
 
 
 
 

100 

 

 

 

 

โดยวิธีการสัมภาษณ สังเกต 
ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาท่ี 

รวม ๓๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


