ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
*****************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะ
ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน
๑ ตาแหน่ง ๑ อัตรา
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ ข้อ ๑๘
และข้อ ๑๙ ประกอบกับอัตราตาแหน่งว่างตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) องค์การบริหาร
ส่วนตาบลศรีสาราญ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ประเภทพนักงานจ้าง และชื่อตาแหน่ง
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ )
๑.๑.๑ ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

จานวน ๑ ตาแหน่ง
จานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมี คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลัก ษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามก าหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่ เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงานส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
/ไม่เป็นผู้ดารง......

-๒(๕) ไม่ เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผูเ้ คยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก เพราะการกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครสอบตาแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น (รายละเอีย ด
ตามผนวก ก ท้ายประกาศฯ นี้)
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีสาราญ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลา
ราชการ และจะต้องกรอกเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัคร องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญอาจไม่พิจารณารับสมัคร (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าทีร่ ับสมัครพร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครต้อง
รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
๔.๑ ใบสมัครสอบ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๓ รูป
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร)
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาวุฒิการศึกษา ภาพถ่ายปริญญาบัตร
จานวน ๑ ฉบับ
หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึง่ ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัครสอบ
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
จานวน ๑ ฉบับ
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) หรือตามประกาศ
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
๔.๗ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า
จานวน ๑ ฉบับ
ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทหารกองเกิน (ส.ด.๙)
๔.๘ สาเนาภาพถ่ายทุกชนิดตาม ข้อ ๔.๓ - ๔.๗ ให้ใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น และให้เขียนคาว่า “สาเนา
ถูกต้อง” และให้ลงชื่อกากับไว้ทุกแผ่น
สาหรับการสมัคร/.......

-๓สาหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมี
คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดังนี้
๑) ตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน ๑๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
๗. วัน เวลา และสถานที่สอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ กาหนดการสรรหาและเลือกสรรโดยการสอบข้อเขียน
สัมภาษณ์ และปฏิบัติ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีสาราญ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร แบ่งเป็น ๓ ภาค คือ
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
คะแนน ๕๐ คะแนน
ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข)
คะแนน ๕๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ที่ ใช้ในการปฏิ บัติง านในหน้าที่ โดยคานึง ถึง ความรู้
ความสามารถที่ต้องการตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
๓. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์
คะแนน ๕๐ คะแนน
ประเมินสมรรถนะที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง โดยพิจารณาความรู้
ความสามารถหรื อ ทั ก ษะเฉพาะบุ ค คลและคุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ เช่ น ประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม คุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข. แนบท้ายเอกสารนี้)
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนรวมทั้ง
๓ ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก), ภาคความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) และ
สอบสั ม ภาษณ์ (ภาค ค) ตามหลัก สูต รไม่ ต่ ากว่าร้ อยละ ๖๐ จึ ง จะถื อว่ าสอบผ่ านเกณฑ์ และขึ้น บั ญ ชี ผู้
สอบแข่งขันได้ตามลาดับคะแนนต่อไป
๙. เกณฑ์การตัดสิน/.......

-๔๑๐. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริห ารส่วนตาบลศรีส าราญ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่า นการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ให้ทราบโดยทั่วกัน ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ โดยปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
๑๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรได้
๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและ
เลือกสรรได้ โดยเรียงตามลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ ผ่านการสรรหาได้
คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์ ) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ ตาแหน่งเท่ากั น ผู้ใดได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อ ยู่ในลาดับที่ สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตาแหน่ง
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากัน
อีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๑๑.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร กาหนดให้บัญชีใช้ได้ ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่
วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการดาเนินการสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอย่างเดียวกันอีก และ
ได้ขึ้นบัญ ชีผู้ ผ่านการเลือกสรรได้ในตาแหน่งเดียวกัน ใหม่แล้ว บัญชี ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตาแหน่ง
ดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๑๑.๓ ผู้ ที่ได้ขึ้นบัญชีก ารสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ คือ
(๑) ผู้นั้นขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งภายในเวลาที่ผู้มีอานาจแต่งตั้งกาหนด
๑๒. การแต่งตั้งและเงื่อนไขการจ้าง
๑๒.๑ ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรได้ จะได้รับการแต่งตั้งและจ้างเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิ จตามล าดับ ในบัญ ชีผู้ส อบผ่านเกณฑ์ ก ารสรรหาและเลือกสรรได้ในแต่ล ะตาแหน่ง โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้
(๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ ทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี โดยอาจมีการ
ต่อสัญญาได้
๑๒.๒ ถ้าผู้ ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ และถึงล าดับ ที่ ที่ จ ะได้รับ การแต่ง ตั้ง มี วุฒิ
การศึกษาสูงกว่าที่ได้กาหนดไว้ตามประกาศ ฯ นี้ จะนามาใช้เพื่อการเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
ไม่ได้
๑๒.๓ หากภายหลังปรากฏว่าผู้ ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้รายใดไม่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศกาหนดจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติดังกล่าว ไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งตามตาแหน่งดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
( นายทรงศิริ นราพงษ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ

-๕ภาคผนวก ก.
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
*******************************
๑. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัดหน่วยงาน

กองคลัง

ตาแหน่งประเภท
พนักงานจ้างตามภารกิจ (สาหรับตาแหน่งผู้มีคุณวุฒิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัตงิ านระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผสู้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
พัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัตงิ าน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นาส่ง การซ่อมแซม และ
บารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
1.2 ทาทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ เพื่อรวบรวม
ไว้เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน
1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อเป็น
หลักฐานในการดาเนินงาน
1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทารายงาน และนาเสนอ ผูบ้ ังคับบัญชาในหน่วยงาน
1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิง่ ขึ้น
1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
1.7 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน ประจาไตรมาส หรือประจาปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทัง้ รายงานผลการดาเนินให้ผู้บงั คับบัญชาทราบหลังการดาเนินแล้วเสร็จ
1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบแก่ผรู้ ่วมงาน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพื่อให้บริการ
หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ

-๖คุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและอัตราค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

อัตราค่าตอบแทน
บาท/เดือน
ค่าตอบแทน ๙,๔๐๐ บาท
และเงินเพิม่ การครองชีพ
ชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางบัญ ชี เลขานุก าร เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การ
ธนาคารและธุ ร กิ จ การเงิ น เทคนิ ค วิ ศ วกรรมโยธา เทคนิ ค เขี ย นแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิ จ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา
ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค หรื อ เที ย บได้ ในระดั บ ค่าตอบแทน ๑๐,๘๔๐ บาท
เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางบั ญ ชี เลขานุ ก าร เทคนิ ค การตลาด
และเงินเพิม่ การครองชีพ
เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
ชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท
เขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเที ย บได้ไม่ต่ากว่านี้ ใน ค่าตอบแทน ๑๑,๕๐๐ บาท
สาขาวิชาหรือทางบัญ ชี เลขานุก าร เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การ
และเงินเพิม่ การครองชีพ
ธนาคารและธุ ร กิ จ การเงิ น เทคนิ ค วิ ศ วกรรมโยธา เทคนิ ค เขี ย นแบบ
ชั่วคราว ๑,๗๘๕ บาท
วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา
ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี

-๗ภาคผนวก ข.
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
*******************************
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ จะทาการสรรหาและเลือกสรร โดยการสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก), ภาคความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) และสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ดังนี้
๑. กาหนดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ตาแหน่ง
วันที่สอบ
เวลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
(ต าแ ห น่ ง ส า ห รั บ ผู้ มี
คุณวุฒิ)

รายละเอียดการสอบ
-ภาคความรูค้ วามสามารถทั่วไป
(ข้อเขียน) ๕๐ คะแนน

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

-ภาคความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง(ข้อเขียน) ๕๐ คะแนน

๑๓.๓๐ เป็นต้นไป

-ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) ๕๐ คะแนน

สถานที่
อบต.
ศรีสาราญ

๒. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
๒.๑ ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ ค วามสามารถโดยวิ ธี ส อบข้ อ เขี ย น (ปรนั ย ) โดยค านึ ง ถึ ง ระดั บ ความรู้
ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในแต่ระดับ ดังนี้
๑.วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจหรือทางสังคม การ
วัดผลทางการศึกษาตามวุฒิหรือความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปจั จุบันอันเกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถ ความรู้รอบตัว
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
๒. วิชาภาษาไทย
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และหรือตีความจากข้อความ
สั้นๆหรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคา หรือกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้ นๆ หรือ
ให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ ความสามารถดังกล่าว

-๘๒.๒ สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
1. ความรู้ในทางงานระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัตงิ าน
ในหน้าที่
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
๑. พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริ าชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐
๕. กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๖. ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบล
๗. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
๒.๔ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง สอบทุกตาแหน่ง โดยสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน)
ประเมิ น บุ คคลเพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ตาแหน่ง หน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา และประวัติการทางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาม รวมทั้งสังคมสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและสุขภาพอนามัย เป็นต้น

