
 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

………………...............……… 
             

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  อ าเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา   มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร เพ่ือเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561 – 2563  ปรับปรุงครั้งที่  1   จ านวน   1  ต าแหน่ง  
1  อัตรา  และอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2547   หมวด  4  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้                                                                                 

๑. ประเภทและต าแหน่งที่รับสมัครสอบ  
     ส านักปลัด อบต. 

    ๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ       จ านวน   ๑     อัตรา 
 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ   
               2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
       ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามหมวด  1  ข้อ ๔  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๒๔  
มิถุนายน ๒๕๔๗ ดังนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุไมเ่กิน 
                           ๗๐ ปี 
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                     (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่                       
                          สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม              
                          เบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
ง. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
จ. โรคติดต่อยาเสพติดให้โทษ 

                    (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
                    (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
          (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง    
                         อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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                    (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน  

    อ่ืนของรัฐ 
(๙)  ไม่เป็นราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ    
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น   

   

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง/ลักษณะงาน และอัตราค่าตอบแทน 
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และได้รับอัตราค่าตอบแทนตามที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดจอก  ก าหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก ) 
๒.๓  ส าหรับพระภิกษุสามเณร  ไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างได้ตามหนังสือ

ของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๐๑ และตาม
ความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  ๒๒  เมษายน ๒๕๒๑  หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุ
หรือสามเณรในภายหลังระหว่างด าเนินการสอบคัดเลือก ก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก หาก
ยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ด าเนินการสอบคัดเลือก 

 ๓. การรับสมัคร  วันเวลา และสถานที่รับสมัคร  
     ผู้สนใจสมัครเข้าเลือกสรร  ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเข้าเลือกสรรด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  
19 - 28 กุมภาพันธ์  ๒๕63   ณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัด
นครราชสีมา  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)  โดยสอบถามรายละเอียด  ได้ที่ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดจอก โทรศัพท ์ 0-4400-9825 

 ๔. เอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 ๔.๑  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อม
ทั้งน าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้ 
 (1)  ส าเนาทะเบียนบ้าน                    จ านวน  ๑  ฉบับ 
 (2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                   จ านวน  ๑  ฉบับ 
 (3)  ส าเนาวุฒิการศึกษาท่ีตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร         จ านวน  ๑  ฉบับ 

(4)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายในครั้งเดียวกันถ่ายไม่เกิน 
                 6  เดือน  และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย                 จ านวน  3   รูป 
 (5)  ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ้าง ข้อ 4 (4) 
                 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 
                 เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย          จ านวน 1   ฉบับ   
           (6)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล ทะเบียนสมรส   (ถ้ามี) ฯลฯ 

                           จ านวน  1   ฉบับ 
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          ๔.๒  ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร ตรงตามที่ประกาศรับสมัครเลือกสรรโดยต้องกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด กรณียื่นไม่ครบถ้วนจะถู กด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 
 ๔.๓  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
คัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างในต าแหน่งดังกล่าว 

 ๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเลือกสรร  
      พนักงานจ้างตามภารกิจ  ค่าสมัคร  100  บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 ๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
เพ่ือเป็นพนักงานจ้างฯ ในวันที่ 2  มีนาคม 2563  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  
 7  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  จะท าการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการสอบข้อเขียน การ
สัมภาษณ์ และการทดสอบความรู้ ความสามารถในหน้าที่  หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ตามที่
คณะกรรมการฯ เห็นสมควร  ในวันที่ 3  มีนาคม 2563  ดังนี้ 

การสรรหาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาค คือ 
ภาค ก.  (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)  สอบข้อเขียน    (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ภาค ข.  (ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง) สอบข้อเขียน         
            (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

 ภาค ค.  (ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง)  สอบสัมภาษณ์   (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  

 8. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
     การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   
 9.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
      ๙.๑  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหา โดยเรียงล าดับที่ได้จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนเท่ากันผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้า
ได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับ
สูงกว่า 
      ๙.๒  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้ใช้เพ่ือสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน  
 ๑  ปี  นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เว้นแต่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก จะมี
การสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรร
หา และเลือกสรรไว้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 
 

หน้า  4 /9.3  ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชี............... 
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      ๙.๓  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้แล้ว ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ยกเลิกการขึ้น
บัญชีไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ 
  (๑) ผู้นั้นขอสละสิทธิรับการสั่งจ้างและแต่งตั้งในต าแหน่งที่เลือกสรรได้ 
  (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพ่ือรับการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในเวลาที่คณะกรรมการ 
ก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
๑๐  วัน นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 ๑๐. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรให้ทราบโดยทั่วกัน  
ในวันที่  4  มีนาคม  2563  โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  
หรือสามารถสอบถามได้ที่ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 0-4400-9825  ในวันและเวลาราชการ 

 ๑๑.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสร 
      ๑๑.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  จะจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งที่ผ่านการ
เลือกสรร  ตามล าดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการจัดจ้างเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปของ
พนักงาน และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ ก.อบต.ก าหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ที่ผ่าน
การเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อาจถอน
รายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร และจะจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรร เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา แล้ว 
      ๑๑.๒  ถ้าผู้ที่ผ่านการเลือกสรร และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการจัดจ้างมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนด
ไว้ตามประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
       

                                            พนักงานจ้างตามภารกิจมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปีทุกปี  ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ อีก เช่น การลา การรับค่าตอบแทนระหว่างลา 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยประชุม การประกันสังคมและสิทธิอ่ืน ๆ ที่
คณะกรรมการก าหนดไว้ในประกาศฯ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด           
                    ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ในระหว่างสัญญาจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก จะก าหนดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ปีละ  ๒  ครั้ง  ตามปีงบประมาณ คือ 
  ครั้งที่ ๑   ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่าง วันที่  ๑  ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม  
  ครั้งที่ ๒   ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่าง วันที  ๑  เมษายน – ๓๐ กันยายน 

  จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยทั่วไป 
                       

                                                               ประกาศ  ณ  วันที่    7   เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕63 
 

 

 

 

(นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก



 
ภาคผนวก ก. 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   ลงวันที่   7  กุมภาพันธ์  2563 
*************************** 

 
1. ประเภทพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

2. ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  สังกัดกองคลัง   จ านวน  1   อัตรา                                     
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
พัสดุตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา  จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่งการซ่อมแซม และ 

บ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน 
1.2  ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพ่ือรวบรวม 

ไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 
1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเก่ียวกับงานพัสดุ เพ่ือเป็นหลักฐาน 

ในการด าเนินงาน 
1.4  รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
1.5  ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ   เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงานมี 

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

ความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการด าเนินแล้วเสร็จ 
1.8  ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ 

เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ด้านการบริการ 

     2.1  ให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
 2.2  ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้บริการ 
หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 
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4.คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการเทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการเทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
5. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
 1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)    ระดับ 1 
 1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ           ระดับ 1 
                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 1.3  ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1 
 1.4  ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)           ระดับ 1 
 1.5  ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี      ระดับ 2 
 1.6  ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ     ระดับ 2 
 2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
           2.1  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ 1 
 2.2   ทักษะการประสานงาน       ระดับ 1 
 2.3   ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ 1 
 2.4   ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ 1 
 3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
 3.1  สมรรถนะหลัก  5 สมรรถนะ 
       3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1 
       3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม     ระดับ 1 
       3.1.3 ความถูกต้องในองค์กรและระบบงาน     ระดับ 1 
       3.1.4 การบริการเป็นเลิศ       ระดับ 1 
       3.1.5 การท างานเป็นทีม       ระดับ 1 
 3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน 
      3.2.1  การยึดมั่นในหลักเกณฑ์      ระดับ 1 
      3.2.2  การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ   ระดับ 1 
      3.2.3  ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน    ระดับ 1 
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6.  ระยะเวลาการจ้าง  ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกินคราวละ  1  ปี  (ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563 ) ปรับปรุงครั้งที่  1 
 

7.  ค่าตอบแทน   
      -วุฒิ ปวช. ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,400 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น  11,400 บาท 
      -วุฒิ ปวท. ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น  12,840  บาท 
      -วุฒิ ปวส. ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  11,500 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 1,784  บาท 
รวมทั้งสิ้น  13,285  บาท 
 

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



ผนวก  ข 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ลงวันที่  7   กุมภาพันธ์  2563 

******************** 
 
3.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
3.1 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
3.2 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
-ความรู้ความสามารถท่ัวไป ทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน ที่เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ 
-พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ความรู้วิชาภาษาไทย 
-ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 

2.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
- มีความรู้ความจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่ 
รับผิดชอบ) 
-ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช 
ด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
-ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
-ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
-ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
-ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 

100 สอบข้อเขียน (ปรนัย) 

3.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
-บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์  มนุษยสัมพันธ์ 
-ปฏิภาณไหวพริบเหมาะสมกับต าแหน่ง 
-ความรู้และประสบการณ์ 
-คุณธรรม จริยธรรม แรงจูงใจ ทัศนคติในการท างาน 
-ความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ 
-ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์การท างาน ฯลฯ 

100 สอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  
 

 
 



 
 
 
 
 
 


