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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

...................................... 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคล เพ่ือท าการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 30  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  ดังนี้ 

1.  ต าแหน่งที่รับสมัครสอบ 
   ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ ต าแหน่ง   

1.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกองคลัง   จ านวน  ๑  อัตรา 

 1.2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง   จ านวน  ๑  อัตรา 

๒.   คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
        ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป และลักษณะต้องห้าม 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี   
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ                 

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ดังต่อไปนี้  
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่ที่รังเกียจแก่สังคม  
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง     

    (๕)   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
   (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
   (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
นี้ (ผนวก ก) 

 

๓.  การรับสมัคร 
     3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
          ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส านักปลัด องค์การ

บริหารส่วนต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่  2 – 10 มีนาคม 2564             
เวลา 08.30 – 16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์ 034 -603815             
ต่อ 103   

 ส าหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร หากปรากฎ
ภายหลัง ว่าผู้สมัครสอบรายใดคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน จะถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 

 

    3.2  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัครสอบ 
  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้  
  (๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง    จ านวน 1 ฉบับ 

(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
(๓) ส าเนาวุฒิการศึกษา ซึ่งถ่ายจากต้นฉบับจริงที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   จ านวน 1 ฉบับ  
(4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน             

6  เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครและผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่าย)    จ านวน  ๓  รูป 
(5) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน                       

๑  เดือน    
(6) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบส าคัญการสมรส(ถ้ามี)  ฯลฯ    

        3.3  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน  100 เมื่อสมัครสอบแล้ว
ค่าธรรมเนี ยมสอบจะไม่จ่ ายคืน ให้  เว้นแต่ ในกรณีที่ เป็นผู้ ขาดคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ ง                    
ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
 

 4.  วิธีการสอบคัดเลือก ใช้วิธีการคัดเลือก ดังนี้ 
  1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน 
  2) ภาคความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะต าแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
  3) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ข) 

 





ภาคผนวก  ก. 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  2564 
------------------------------------------ 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  และค่าตอบแทน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑.๑  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  (ประเภทคุณวุฒิ)       สังกัด  กองคลัง 
1.2  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (ประเภทคุณวุฒิ)   สังกัด  กองช่าง 

 
ระยะเวลาการจ้าง   
มีระยะเวลาจ้าง  3  ปี 
 
ค่าตอบแทน 
อัตราเงินเดือน   11,500.-บาท    

 
 ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งนั้น ตามที่ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ประเภทของพนักงานจ้าง ตามภารกิจ 
 

ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    จ านวน  1   อัตรา 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
พัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ  และปฏิบัติงาน
อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง การซ่อมแซม 

และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน  
1.2 ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ เพ่ือ

รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน  
1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพ่ือเป็น

หลักฐานในการด าเนินงาน  
1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอ ผู้บังคับบัญชาใน

หน่วยงาน  
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 

เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง  
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้บริการ 

หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้   
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี   

เลขานุการ  เทคนิคการตลาด  เศรษฐศาสตร์  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิค
เขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล  พาณิชยการ  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ช่างโยธา  ก่อสร้าง  ช่างเครื่องกล 
ช่างไฟฟ้า  หรือในสาขาวิชาอ่ืนทางอ่ืน  ที่  ก.จ.,ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้ 

2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา 
หรือทางบัญชี  เลขานุการ  เทคนิคการตลาด  เศรษฐศาสตร์  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรม
โยธา  เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล  พาณิชยการ  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ช่างโยธา  ก่อสร้าง  
ช่างเครื่องกลช่างไฟฟ้า  หรือในสาขาวิชาอ่ืนทางอ่ืน  ที่  ก.จ.,ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ไม่ ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา หรือทาง

บัญชี  เลขานุการ  เทคนิคการตลาด  เศรษฐศาสตร์  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา   
เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล  พาณิชยการ  บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง              
ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า  หรือในสาขาวิชาอ่ืนทางอ่ืน ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 
ประเภทของพนักงานจ้าง ตามภารกิจ  
 

ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1   อัตรา 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน

ด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการชัดเจน 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
    1.1 ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ– ส่งหนังสือ              

การลงทะเบียน การรับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินและ
การพิมพ์เอกสาร จดหมาย หนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ 
ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายที่มีหลักฐานตรวจสอบได้ 

    1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อ
การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

    1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาเพ่ือปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน 
ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้
เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 

    1.4 ตรวจสอบ และตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน ปราศจากข้อผิดพลาด 
          1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียนหรือระเบียบวิธีการปฏิบัติ
เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 
      1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น 
การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ และการดูแลรักษายานพาหนะและ
สถานที่ เพื่อให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความ
พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ 
      1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่นเอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน(ธรรมาภิ
บาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
      1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ
ประชุมเป็นปอย่างเรียบร้อย และมีหลักฐานการประชุม 
      1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 
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     1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
      1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่อง
การประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
      1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ                
ที่ เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งา นพัสดุครุภัณฑ์              
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

  2. ด้านการบริการ 
      2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
      2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
      2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ต่อไป 
      2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ทุกสาขา วิชาที่  ก.จ.,ก.ท.  หรือ ก.อบต.  รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6 หน่วย

กิต  หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่
ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  12 ชั่วโมง 

2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ทุกสาขาวิชาที่  ก.จ., ก.ท. หรอื ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่ น้อยกว่า  6  

หน่วยกิต  หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  12 ชั่วโมง 

3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ คุณวุฒิอย่างอ่ืน ที่ เทียบได้ไม่ ต่ ากว่านี้ 
ทุกสาขาวิชาที่  ก.จ., ก.ท. หรอื ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่ น้อยกว่า  6  

หน่วยกิต    หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  12 ชั่วโมง 

 

  
      



 
ภาคผนวก  ข 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  50 คะแนน  ประกอบด้วย  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 - ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและ
ข้อมลูต่างๆ  
 - ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การ
สะกดค า ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยวัดความสามารถในกาคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปมัย 
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 

 ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน  ประกอบด้วย  
 -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

-  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 -  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 -  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 -  ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 
 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ประกอบด้วย 
 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน และพฤติกรรมทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้ง  ความคิด
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
 
 
 

 



ภาคผนวก  ข 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
หลักสูตรและวิธีการสอบ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   คะแนนเต็ม 50 คะแนน  ประกอบด้วย      
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 - ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและ
ข้อมูลต่างๆ  
 - ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การ
สะกดค า ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปมัย 
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 

 ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้ส าหรับเฉพาะส าหรับต าแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน  ประกอบด้วย    
 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.  2544  
 - ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
 

   ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ประกอบด้วย      
   โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว   ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน และจากความรู้
ความสามารถ  ประสบการณ์   ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้า
กับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น 

  


