(ร่าง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
......................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชั ย จังหวัดนครราชสี มา ประสงค์จะรับสมัครบุ คคลเพื่ อ
จัดจ้ างเป็ นพนักงานจ้าง ฉะนั้ น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสี มา
เรื่ อง มาตรฐานทั่ วไปเกี่ ยวกั บ พนั กงานจ้ างลงวั นที่ ๒๔ มิ ถุ นายน ๒๕๔๗ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บที่ ๖)
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
๑. กองคลัง (รหัส ๐๐4)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน ๑ อัตรา
รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
๒ . คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้ทีมีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรื อจิ ต ฟั่น เฟื อ นไม่ส มประกอบ หรื อเป็ น โรคตามที่ก ำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่ ลั ก ษณะต้ อ งห้ าม
เบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
ข) วัณโรคในระยะอันตราย
ค)โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม
ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

/ (8) ไม่เป็น …

-๒(๘) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่ เป็ น ข้ าราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งานหรือ ลู ก จ้ างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ ที่ผ่ านการสรรหาและการเลื อกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ ดำรงตำแหน่ ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ ประสงค์ จะสมั ครเข้ ารั บการเลื อกสรรเป็ นพนั กงานจ้ าง ขอและยื่ นใบสมั ครได้ ด้ วยตนเอง
ระหว่างวันที่ ๑1 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 - วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖4 เฉพาะวันและเวลา
ราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตู ม อำเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสี ม า สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ โทรศั พ ท์ 044-000450, 044-000452 หรื อ
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๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครรับการเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด เพื่อยื่นในวัน
รับสมัครเลือกสรร ดังนี้
(๑) รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก (ชุ ด สุ ภ าพ) และไม่ ส วมแว่ น ตาดำ ขนาด ๑ นิ้ ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน ๓ รูป ( ให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย )
(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(๔) สำเนาวุฒิ การศึกษา หรือใบสำคัญแสดงการจบการศึกษา และ ใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript Of Report ) ที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร
(๕) ใบรับรองแพทย์ รับรองว่าไม่เป็นผู้มีรา่ งกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติทั่ว ไป ในข้อ ๒.๑ (๔) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจ
ร่างกาย ถึงวันปิดรับสมัคร
(๖) หลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบเปลี่ ย นชื่ อ -สกุ ล (ในกรณี ชื่ อ -นามสกุ ล ในหลั ก ฐานการสมั ค ร
ไม่ตรงกัน) ใบทหารกองเกิน (ส.ด.๙) ใบรับรองการผ่านงาน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หนังสือรับรองแสดงการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครหรือหนังสือรับรองแสดงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผสู้ มัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
/ 3.3 ค่าธรรมเนียม...

-๓๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จะไม่จ่ายคืนไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
๑. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
๒. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็ นผู้ มี คุ ณสมบั ติ ทั่ วไป และคุ ณสมบั ติ เฉพาะสำหรั บตำแหน่ งตรงตามประกาศรับสมั ครจริง และจะต้ องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผล
ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
- องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการ
ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และ www.abttoom.com
- ดำเนินการสอบ ในวันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๓๐ น. ภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่ ง (ภาค ค) เวลา ๑๑.๔๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่ วนตำบลตูม อำเภอปักธงชั ย
จังหวัดนครราชสีมา
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ค)
๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก )
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) แต่ละภาค
การประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

/ 7. ประกาศ …

-๔๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และ www.abttoom.com โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ เป็ นอันยกเลิกหรือ
สิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะ
งานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะจัดเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่า เป็นผู้อยู่
ในลำดั บที่สู งกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกั บตำแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ ผู้ สอบได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัคร
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยพิจารณาจากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ
ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้ คือ
๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิในตำแหน่งทีผ่ ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างตามวัน เวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบกำหนด
๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมกำหนด เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมามีมติเห็นชอบแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นายภาณุพันธ์ วุฒพิ รชานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
ประเภทของพนักงานจ้าง
๑.ชือ่ ตำแหน่ง

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๒.หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ซึ่ ง ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม
และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
๑.๒ ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ
เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
๑.๓ ร่างและตรวจสัญญาซือ้ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อเป็น
หลักฐานในการดำเนินงาน
๑.๔ รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน
๑.๕ ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๑.๖ ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๑.๗ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการดำเนินแล้วเสร็จ
๑.๘ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
๒.๒ ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพื่อ
ให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
๓. ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี
๔. อัตราว่าง
๑
อัตรา
๕. ค่าตอบแทน
๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
๒.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท
๓.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท
๖.สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประเภทของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ซึ่ ง ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม
และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
๑.๒ ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ
เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
๑.๓ ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อเป็น
หลักฐานในการดำเนินงาน
๑.๔ รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน
๑.๕ ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๑.๖ ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๑.๗ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการดำเนินแล้วเสร็จ
๑.๘ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
๒.๒ ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพื่อ
ให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเที ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ
เทคนิ คการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขีย นแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชีพ เทคนิ ค หรื อ เที ยบได้ ในระดั บ เดีย วกั น ในสาขาวิช าหรือ ทางบั ญ ชี
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบวิ ศวกรรม เครื่อ งกล พาณิ ช ยการ บริห ารธุรกิจ การจัด การทั่ ว ไป ช่างโยธา ก่อ สร้าง ช่ างเครื่องกล
ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ
เทคนิ คการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขีย นแบบ
วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รบั ผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.2 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 การทำงานเป็นทีม
ระดับ 1
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ภาคผนวก ข

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3.2 สมรรถนะประจำสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

-1๐-

ภาคผนวก ค

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
สมรรถนะ
๑. ความรูค้ วามสามารถทั่วไป (ภาค ก )
๑.๑ ความรู้ทั่วไป
๑.๒ ความรู้วิชาภาษาไทย
๑.๓ ความรู้วิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข )
๑.พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒
๒.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๕.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สนิ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๓
๖.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
๓. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค )
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต หรือสั่งให้ปฏิบัติตามคำสัง่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
จริย ธรรมและคุ ณ ธรรม การปรับ ตัว เข้ากั บ ผู้ร่ว มงานทั้ งสังคมและสิ่ งแวดล้อ ม ความคิ ด ริเริ่ม สร้า งสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและพฤติ กรรมที่
ปรากฏของผู้เข้าสอบ
รวม

คะแนนเต็ม
๑๐๐

วิธีการประเมิน
โดยวิธกี ารสอบ
ข้อเขียน
(แบบปรนัย)

๑๐๐
โดยวิธกี ารสอบ
ข้อเขียน
(แบบปรนัย)

๑๐๐

โดยวิธกี ารสัมภาษณ์
สังเกต หรือสั่งให้
ปฏิบัติตามคำสั่ง

๓๐๐

ขัน้ ตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
๑. สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข (แบบปรนัย)
๒. สอบ ภาค ค
ผู้ที่ถือว่าเป็ นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก )
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) แต่ละภาค
การประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

