
 

 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลนาคา 

เรื่อง   รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบรหิารส่วนต าบลนาคา 
……………………………. 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วน ต าบลนาคา   จะด าเนนิการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็น

พนักงานจา้งตามภารกิจและพนักงานจา้งทั่วไปขององค์ การบริหารส่วน ต าบลนาคา    ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด ระนอง   เรื่อง  หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจา้ง  ข้อ  

๑๘ , ๑๙ ,๒๐  ลงวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  จงึประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  

โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร 

-   พนักงานจ้างตามภารกิจ   

 ( ๑ )   ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่พัสดุ        จ านวน    ๑    อัตรา 
 

๒.    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 

                                      ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องหา้ม  ดังตอ่ไปนี ้

(๑)  สัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และ ไม่เกินหกสิบปี  

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรอื  

จติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรอืเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องหา้มเบือ้งตน้ 

ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  ก าหนดส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

(ก)  โรคเรือ้นในระยะติดตอ่หรอืระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่นา่รังเกียจแก่สังคม 

(ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 

(ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 

(ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

(จ)  โรคพิษสุราเรือ้รัง    

   (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง  กรรมการพรรคการเมอืง  หรอืเจ้าหนา้ที่

ใน พรรคการเมอืง   

   (๖)   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา

ท้องถิ่น 

          /(๗)  ไม่เป็นผู้เคย... 
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(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพ ากษาถึงที่สุด  ใหจ้ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

   (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรอืไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ

หรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ 

   (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการ  พนักงานหรอืลูกจา้งของ

หนว่ยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรอืพนักงานหรอืลูกจา้งของราชการส่วนท้องถิ่น  

            

  ๓.   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   ค่าตอบแทน   และระยะเวลา

การจ้าง 

        (รายละเอียดตามภาคผนวก  ก. แนบท้ายประกาศฉบับนี้) 
   

๔.   วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 

   ผูส้นใจสามารถ ติดตอ่ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่   ส านักงาน

ปลัด  องค์การบริหารส่วน ต าบลนาคา   อ าเภอสุขส าราญ   จังหวัดระนอง   ในวันและเวลาราชการ  โทร .๐-

๗๗๘๗-๔๐๔๙  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันท่ี   ๓ – ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 

  ๕.    เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 

   ผูส้มัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน  พรอ้มทั้งน าเอกสารประกอบ    ดังนี้   

๑.   รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แวน่ตาด า  ขนาด  ๑  นิว้   ถ่ายครั้ง

เดียวกันไม่เกิ น 1 ปี (นับถึงวันสมัคร ) จ านวน  ๓  รูป และให้ผู้สมัครตดิรูปถ่ายในใบสมัคร จ านวน ๑ รูป  

ติดในบัตรประจ า ตัวสอบ   จ านวน  ๒  รูป 

๒.   ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  ๑  ฉบับ 

๓.   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน   ๑   ฉบับ 

    ๔.  ส าเนาภาพถ่ายปริญญาบัตร หรอืระเบียนแสดง ผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มวีุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ  จ านวน   ๑  ฉบับ  โดย

จะต้องส าเร็จ การศกึษาและได้รับอนุมัตจิากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คอืวันที่   ๑๑  

มิถุนายน ๒๕๕๖  โดยใหน้ าเอกสารฉบับจรงิมาแสด งดว้ย  ในกรณีที่ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว แตท่าง

สถานศกึษายังไม่อนุมัตปิริญญาบัตรให้ ผูส้มัครใช้ส าเนาใบรับรองสถานศกึษาว่าได้ส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรแล้ว แต่รอการอนุมัตปิริญญาอยู่แทนได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาไว้

ด้วย และต้องส าเร็จการศกึษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่    ๑๑  มิถุนายน ๒๕๕๖ 

             /๕. ใบรับรองแพทย์... 
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๕.  ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงวา่ไม่เป็นโรคต้องหา้มประกาศที่คณะกรรมการ

กลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจรา่งกาย  จ านวน   ๑   ฉบับ 

๖.  ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

จ านวน   ๑   ฉบับ 

ส าเนาภาพถ่ายทุกชนิดตาม  ข้อ   ๒ – ๖ ให้ใชก้ระดาษ A๔ เท่านั้น และให้เขียนค าว่า  

“ส าเนาถูกต้อง” และให้ลงช่ือก ากับไว้ทุกแผ่น 
 

๖.   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

ผูส้มัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ดังนี้ 

( ๑ )  ต าแหน่ง  พนักงานจา้งตามภารกิจ จ านวน   ๑๐๐ บาท 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

๗.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

(๑) ผูส้มัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผูม้ีคุณสมบัติ

ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครนีจ้รงิและจะต้องกรอก

รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พรอ้มทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผูส้มัครไม่มคีุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้หรอื

ข้อความที่แจง้ไว้ในใบสมัครหรอืเอกสารที่ใชป้ระกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน  หรอืวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

ไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วน ต าบลนาคาจะไม่รับสมัคร  หรืออาจถอนชื่อผูส้มัครจากบัญชรีายชื่อผูม้ีสทิธิ

เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร หรอืบัญชผีา่นการเลือกสรร หรอืยกเลิกสัญญาจา้งได้ตามแก่กรณี 

(๒)  ผูส้มัครต้องแจ้งสถานที่ติดตอ่ได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจา่ยของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้อง

สิทธิใดๆ ไม่ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 / ๘. หลักเกณฑ์... 
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๘.    หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก     

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา จะเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” 

ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหนง่ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาคาก าหนด ซึ่ง

ประกอบด้วย  

                           (๑) ความรูข้องบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  

                           (๒) ความสามารถหรอืทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน   

                            (๓) คุณลักษณะอื่น ๆ  ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรอืเหมาะสมต่อก ารปฏิบัติงาน  ส าหรับ

วิธีการประเมนิสมรรถนะแต่ละเรื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา จะเป็นผู้ก าหนดสมรรถนะเรื่องหนึ่งอาจ

ประเมินดว้ยวิธีการประเมนิหลายวิธีการ  หรอืสมรรถนะหลาย ๆ เรื่อง  อาจประเมนิด้วยวิธีการประเมินวิธี

เดียวกันตามที่เห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าว โดยอาจใชก้ารสอบข้อเขียน  

การทดสอบตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบด้วยสถานการณจ์ าลอง  การตรวจสอบกับบุคคลที่

อ้างองิ หรอือื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร   

๙.    เกณฑ์การตัดสิน   

การตัดสินวา่ผูใ้ดได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน ต าบลนาคา  

ให้ถือเกณฑว์่าต้องเป็นผู้ผ่านการประเมนิสมรรถนะตามที่องค์การบริหารส่วน ต าบลนาคา ก าหนดโดยได้

คะแนนในแต่ละภาคการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐   
         

๑๐.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

องค์การบริหารส่วน ต าบลนาคา   จะประกาศ รายชื่อผูม้ีสทิธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็น                

พนักงานจา้ง ในสังกัดองค์การบริหารส่วน ต าบลนาคา   ในวันท่ี  ๑๒ มิถุนายน   ๒๕๕๖   ณ  ที่ท าการ

องค์การบรหิารส่วนต าบลนาคา  อ าเภอสุขส าราญ    จังหวัดระนอง 
 

  ๑๑.   วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 

จะด าเนนิการสอบคัดเลือก  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  อ าเภอสุขส าราญ   จังหวัด

ระนอง     ในวันศุกร์ที่  ๑๔  มิถุนายน   ๒๕๕๖   ตั้งแต่เวลา   ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป   ณ  ที่ท าการ

องค์การบรหิารส่วนต าบลนาคา   
 

  ๑๒.  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

  ประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคัดเ ลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน ต าบลนาคา   

ภายในวันจันทร์ที่   ๑๗ มิถุนายน    ๒๕๕๖    ณ  ที่ท าการองค์การบรหิารส่วน ต าบลนาคา   อ าเภอ                

สุขส าราญ    จังหวัดระนอง 

         /๑๓.การขึ้นบัญช.ี.. 
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๑๓.  การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

  ๑๓.๑  องค์การบริหารส่วน ต าบลนาคา   จะประกาศรายชื่อผูส้อบแขง่ขันได้โดยเรียง

ตามล าดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มผีูส้อบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้

ผูท้ี่สอบได้คะแนนภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (สัมภาษณ์ ) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่

สูงกว่า   ถ้าได้คะแนนภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน

ภาคความรูค้วามสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ใหผู้ไ้ด้รับเลข

ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

         ๑๓.๒    องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  จะขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้แตล่ะต าแหน่งไว้ 

ไม่เกิน 1 ปี นับแตว่ันประกาศขึ้นบัญชี แตถ่้ามีการสอบแขง่ขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน

ได้ใหมแ่ล้ว บัญชกีารสอบแข่งขันได้ครัง้ก่อนเป็นอันยกเลิก 

๑๓.๓  กรณีที่มผีูผ้า่นการ เลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมอีัตราว่าง

ในงานลักษณะเดียวกันหรือคลา้ยคลึงกันซึ่งองค์การบริหารส่วน ต าบลนาคาพิจารณาแล้วเห็นวา่สามารถใช้

บุคคลที่มสีมรรถนะในเรื่องเดียวกัน  นายกองค์การบริหารส่วน ต าบลนาคา  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด ระนอง  อาจพิจารณาจัดจา้งผ่านการเลือกสรรจากบัญชรีายชื่อผู้

ผา่นเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

 ๑๓ .๔  ผูส้อบแขง่ขันได้และได้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังตอ่ไปนีใ้ห้ยกเลิกการขึน้บัญชีผู้นัน้ไว้ในบัญชผีูส้อบแขง่ขันได้ คอื 

(๑) ผูน้ั้นขอสละสิทธิรับการแตง่ตัง้ในต าแหน่งที่สอบได้ 
(๒) ผูน้ั้นไมม่ารายงานตัว เพื่อเข้ารับการแตง่ตัง้ภายในเวลาที่ผูม้ีอ านาจแต่งตั้ง

ก าหนด 
 

๑๔.  การแต่งตั้งและเงื่อนไขการจ้าง 

๑๔.๑  ผูส้อบแขง่ขันได้จะได้รับการแตง่ตัง้และจ้างเป็นพนักงานจา้งตามภารกิจ

ตามล าดับในบัญชผีูส้อบแขง่ขันได้ในแต่ละต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบล

จังหวัดระนอง 

 (๑)  พนักงานจา้งตามภารกิจ ท าสัญญาจา้งไม่เกินคราวละ ๔ ปี โดยอาจมีการ 

  ต่อสัญญาได้ 

 ๑๔.๒   ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการแตง่ตัง้มวีุฒิการศึกษาสูงกว่าที่  

ได้ก าหนดไว้ตามประกาศ ฯ นี ้จะน ามาใช้เพื่อการเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

๑๔ .๓   หากภายหลังปรากฏว่าผู้สอบแข่งขันได้รายใดไม่มีคุณสมบัติตามประกาศ

ก าหนดจะถือว่าผูน้ั้นขาดคุณสมบัติดังกล่าว ไม่มสีิทธิได้รับการแตง่ตัง้ตามต าแหน่งดังกล่าว 

         องค์การ.../ 

 



 

-๖- 

       องค์การบริหารส่วน ต าบลนาคา    ด าเนนิการสอบแข่งขันดังกล่าวในรูปของ

คณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู ้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเช่ือ หรอื

ยอมเสียทรัพย์ใหแ้ก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถชว่ยเหลอืให้สอบได้ และหากผู้ใดทราบข่าว

ประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรอืทุจรติเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันได้

ทราบ เพื่อจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

  จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖       

 

     (ลงช่ือ)      

( นายพลาวุธ   จา่งทอง ) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผนวก  ก.  หน้า ๑  

 

แนบท้ายประกาศ อบต.นาคา  ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ระยะเวลาการจ้าง  และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 

************************************************************ 
 

ชื่อต าแหน่ง  ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่พัสดุ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานช้ันตน้เกี่ยวกับการพัสดุที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรอื ตาม

ค าสั่ง หรอืแบบ หรอืแนวทางปฏิบัติที่มอียู่อย่างแน่ชัดหรอืละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บ

รักษา การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  การแทงจ าหนว่ยพัสดุที่ช ารุด การท าบัญช ีการท าสัญญา การต่ออายุ

สัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซือ้หรอืสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 

           ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรอืเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านีท้างบัญชี พาณชิยการ เลขานุการ 

การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสรา้ง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน 

หรอืทางอื่นที่  ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 

ระยะเวลาจ้าง 

ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดระนอง เห็นชอบระยะเวลา ๔ ปี  ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 

           ได้รับอัตราค่าตอบแทน  ๖,๐๕๐  บาท  เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว ๒,๙๕๐  บาท รวมทั้งสิน้ 

๙,๐๐๐ บาท/เดือน  หรอืตามอัตราบัญชคี่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

 

 

 

 

 

 



 

ผนวก  ก.  หน้า ๒  

 

แนบท้ายประกาศ อบต.นาคา  ลงวันท่ี ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 

............................................. 

๑. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันใน ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  มีดังน้ี 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

- ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณป์ัจจุบัน ดา้นการเมอืง เศรษฐกิจและสังคม 

- ความรูค้วามสามารถด้านภาษาไทย และคณิตศาสตร์ 

- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเตมิ 

 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ . ศ. 2538 รวมแก้ไข

เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

           - ความรูเ้ฉพาะต าแหน่ง งานพัสดุ การจัดซือ้จัดจา้ง การสอบราคา การตกลงราคา 
 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

- สอบสัมภาษณ์  ความเหมาะสมโดยวิธีการ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหนา้ที่จากประวัติ

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ความสามารถ ประสบการณ ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์

ทัศนคต ิจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผูร้่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมกับต าแหน่งนั้น ๆ 

 


