
 
 

 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาเขลียง 
เรื่อง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจา้ง   

--------------------------------- 
 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลนาเขลียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  อาศัยอ านาจตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 
ข้อ 18, 19, 20 และ 21  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเขลียง จึงประกาศรับสมัครบุคคล  เพื่อด าเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
 1. ประเภทและต าแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติและอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
  1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   (1)  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  จ านวน  1  อัตรา 
   (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน  1  อัตรา 
   (3)  นักการ    จ านวน  1  อัตรา 
   รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้าย
ประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร 
  2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
   1. มีสัญชาติไทย 
   2. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบป ี
   3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
   5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
   6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   7. ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษ จ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   9. ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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    หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสญัญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถาน และต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
 
  2.2 คุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 
 
 3. การรับสมัคร 
  3.1  ก าหนดวันเวลาและสถานที่รับสมัคร  
   ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาเขลียง  อ าเภอฉวาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ การสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบ
สมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาเขลียง   ระหว่างวันที่  
4-12 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์   
0-7552-0428 หรือดูรายละเอียดได้ที่ WWW.nakhliang.go.th 
 
  3.2 หลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัคร 
        ผู้สมัครสอบ  จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดัง
ต่อน้ี 
   (1)  ส าเนาวุฒิการศึกษา   จ านวน  1  ฉบับ 
   (2)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  
6  เดือน จ านวน  3  รูป  และให้ผู้สมัครเขียนชื่อสกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
   (3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   (4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   (5) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบลก าหนด  ซึ่งออกไว้ไม่เกิน  1  เดือน  นับต้ังแต่วันตรวจร่างกาย 
   (6)  เอกสารอื่น ๆ  เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ  นามสกลุ (ถ้ามี) 
 
   3.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร จ านวน  100 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่า
กรณีใดๆ เว้นแต่ มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืน
ค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 
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   3.4  เงื่อนไขการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง  และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ก าหนด
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 
 4  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมมรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการ
ประเมินสมรรถนะ 
  4.1 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเขลียง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562   ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาเขลียง อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และทางWWW.nakhliang.go.th  
  4.2  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเขลียง จะประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562   
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาเขลียง อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
  
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตามแนบท้ายประกาศนี ้
 
 6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า
ร้อยละหกสิบ  โดยการด าเนินการจัดจ้างเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 
 7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลนาเขลียง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน
สอบที่ได้ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาเขลียง อ าเภอฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางWWW.nakhliang.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ
สิ้นสุดผลไปเมือเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
     ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็น
อันยกเลิกการขึ้นบัญชรีายช่ือผู้นั้นในบัญชรีายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ 
   (1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้าง 
   (2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อขอรับการจ้างภายในเวลาทีก่ าหนด 
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   8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
   การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่มีคะแนนสูงสุดลง
มาตามล าดับ ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า 
   
               9. การจ้างพนักงานจ้าง 
  9.1  พนักงานจ้างจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และผ่านการ
เห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้างจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ( ก.อบต.จังหวัด) 
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
  9.2  ถ้าผู้ผ่านการเลือกสรรและถึงล าดับที่ที่ได้รับการจ้าง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ก าหนดไว้ตาม
ประกาศนี้  จะน ามาใช้เพ่ือเรียกรอ้งสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนมิได ้
 
 องค์การบริหารส่วนนาเขลียง  ด าเนินการสรรหาในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” 
ความรู้ ความสามารถ ความอุตสาหะ ความอุตสาหะ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือ
ยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบ
เกี่ยวกับการแอบอ้าง หรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการการด าเนินการสรรหา และเลือกสรร
พนักงานจ้างทราบ เพื่อจัดได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่       เดือนมกราคม  พ.ศ.2562 
 
 
      (ลงชื่อ)............................................. 

(นายประเสริฐ  ศรีสวัสดิ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเขลียง 
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ภาคผนวก  ก 

แนบทา้ยประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาเขลียง  ลงวันที่  17  เดือนมกราคม  พ.ศ.2562 
ลักษณะงานทีต่้องปฏิบตัิ  คุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง  อัตราค่าตอบแทน 

และระยะเวลาการจ้าง 
..................................................... 

ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
หน้าที่และความรับผดิชอบหลัก 
  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการ  ใน
การท างาน  ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

  1.  ด้านการปฏิบัติการ 
       1.1  ศึกษา  รวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อประกอบการวางระบบ  การจัดท า
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       1.2  ศึกษา  รวบรวม  ตรวจสอบ  และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล  จัดท าระบบสารสนเทศ  
ทะเบียนประวัติ  เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       1.3  ศึกษา  รวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อประกอบการก าหนดความต้องการและ
ความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ  การจัดหลักสูตร  การถ่ายทอด
ความรู้  และการจัดสรรทุนการศึกษา  รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 
       1.4  ศึกษา  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจ าแนกต าแหน่งและประเมินผลก าลังคน
ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อไปประกอบการจัดท าโครงสร้างองค์กร  โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานและการแบ่งงานภายในให้มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
       1.5  ศึกษา  รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์งาน  เพื่อประกอบการก าหนดต าแหน่ง  และการ
วางแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       1.6  ศึกษา  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดท าหน้าที่ความรับผิดชอบ  ทักษะ  
สมรรถนะของต าแหน่งและการก าหนดระดับต าแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ  เพื่อความ
ชัดเจนและเหมาะสม  ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน 
       1.7  ศึกษา  รวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน  และการบริหารค่าตอบแทน 
       1.8  ศึกษา  รวบรวม  ตรวจสอบข้อมูล  ถ้อยค า  ข้อเท็จจริง  เพื่อประกอบการ
ด าเนินการทางวินัย  การรักษาวินัยและจรรยา 
       1.9  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
       1.10  ด าเนินการเกี่ยวกับกกระบวนการสรรหาและเลือกสรร  ตั้งแต่การสอบคัดเลือก  
การคัดเลือก  การสอบแข่งขัน  การโอน  การย้าย  การเลื่อนระดับ  เป็นต้น  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้
ความสารถให้ด ารงต าแหน่ง 
       1.11  ศึกษา  และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ  กฎหมาย  และระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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                2.  ด้านการวางแผน 
       วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  3.  ด้านการประสานงาน 
       3.1  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
      3.2  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4.  ด้านการบริการ 
       4.1  ให้ค าแนะน า  ชี้แจง  ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง  เอกชน  
ข้าราชการ  พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือประชาชนทั่วไป  เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       4.2  ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ์และ
มาตรการต่าง ๆ  
       4.3  ด าเนินจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน  เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
  1.  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือ
ทางการปกครอง  การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร์  กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  บริหารรัฐกิจ  รัฐศาสตร์  การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่  ก.จ. , ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  2.  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือ
ทางการปกครอง  การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร์  กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  บริหารรัฐกิจ  รัฐศาสตร์  การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  3.  ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือ
ทางการปกครอง  การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร์  กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  บริหารรัฐกิจ  รัฐศาสตร์  การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับอัตราค่าตอบแทน(ค่าจ้าง)  อัตราเดือนละ  15,000.-  บาท 
ระยะเวลาการจ้าง 
  -ก าหนดระยะเวลาการจ้าง ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4  ปี 
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ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

                                             ำ               ำ          ษาระดับปริญญา 
                                                                     ำ       ำ        
                                                                                
 

1.                   
                           1.1                                                                      ำ     
              ำ                                                                                 
ก         

1.2 ท า                                      ำ                          
                                      ำ         

1.3                                                   เ   ่องเ                 
                      ำ         

1.4                              พัสดุพ        ำ          ำ     
                          

1.5                                                                        
                                              
                           1.6                                                                          
            

1.7    ำ                        ำ         ำ              ำปี
                                                                 ำ               บบัญชา 
            ำ              
 

1.8                                                                
                               ำ                                                        

  
2.                 

2.1     ำ    ำ                                                    ชอบแก่ 
                                                                                ำ        ำเร็จ        

2.2                                                      ประ     
                                                            
 
            เ พ ะ ำ     ำ      
                                       

1.                                                                         ญ   
                                                                              
                                                                                 ก่อสร้าง
                                                                                 ำหนด 
                         ำ     ำ            
 

2.                                                                          
ท    ญ                                                                                 
                                                                                 ก่อสร้าง
                                                                                 ำหนด 
                         ำ     ำ            



 
                                       -8- 
 
 
3.                                                   ำ                       

     ญ                                                                                 
                                                                                 ก่อสร้าง
                                                                                 ำหนด 
                         ำ     ำ            

     
อัตราค่าตอบแทน 
     1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,400.- บาทและเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราวตามที่ระเบียบกฏหมายก าหนด 
   2.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  10,840.- บาทและ
เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 
   3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  11,500.- บาทและ
เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวตามที่ระเบียบกฏหมายก าหนด 
 
 ระยะเวลาการจ้าง 
          -ก าหนดระยะเวลาการจ้าง ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4  ป ี
 
 

ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง  นักการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
   ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ รับ-ส่งหนังสือ เดินหนังสือในส านักงานและนอกสถานที่และปฎิบัติงาน
อื่นใดที่มิใช่งานเกี่ยวกับการหรือวิชาชีพ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
อัตราค่าตอบแทน 
   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,400.- บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามที่ระเบียบ
กฏหมายก าหนด 
 ระยะเวลาการจ้าง 
          -ก าหนดระยะเวลาการจ้าง ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4  ปี 
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ภาคผนวก ข 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม   300  คะแนน 
 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปของบุคลคลในเรื่องต่างๆที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานโดยวิธีการ 
สอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
2. ด้านภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถในการใชภ้าษา การอ่านจับใจความ สรุปความ การ
ตีความ การเลือกภาษา กลุ่มค า การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศพัท์ 
3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรู้เกี่ยวกับองค์กร 
 

    2.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งของบุคคลในเรื่องต่างๆที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานโดยวิธีการ 
สอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 
 1.รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 3.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่ไขเพิ่มเตมิ 
 4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 5.พระราชกฤษฏีกาว่าดัวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 
 6.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ 
            ทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
 
3.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม  100 คะแนน 
 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิจารณากับความเหมาะสมกับต าแหน่ง       
ประวัตส่วนตัว ประวัติการศึกษาประวัติการท างาน และพฤติกรรมทางอื่นของผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในดา้นต่างๆเช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งความคิด
สร้างสรรค์ ปฎภิาณไหวพริบและบุคลิกภาพ 
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ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม   300  คะแนน 
 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปของบุคลคลในเรื่องต่างๆที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานโดยวิธีการ 
สอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
2.ด้านภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถในการใชภ้าษา การอ่านจับใจความ สรุปความ การ
ตีความ การเลือกภาษา กลุ่มค า การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศพัท์ 
3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรู้เกี่ยวกับองค์กร 
 

    2.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งของบุคคลในเรื่องต่างๆที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานโดยวิธีการ 
สอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้ 
 1.รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 2.พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 3.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่ไขเพิ่มเติม 
 4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
 5.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ 
            ทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
 7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ 
   การตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม  
 
3.ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม  100 คะแนน 
 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิจารณากับความเหมาะสมกับต าแหน่ง       
ประวัตสิ่วนตัว ประวัติการศึกษาประวัติการท างาน และพฤติกรรมทางอื่นของผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในดา้นต่างๆเช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งความคิด
สร้างสรรค์ ปฎภิาณไหวพริบและบุคลิกภาพ 
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ต าแหน่ง นักการ 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน โดยการสอบสัมภาษณ์ โดยมีคะแนนรวม   100  คะแนน 
 -ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวธิีการสัมภาษณ์โดยพิจารณากับความเหมาะสมกับต าแหน่ง       
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาประวัติการท างาน และพฤติกรรมทางอื่นของผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในดา้นต่างๆเช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งความคิด
สร้างสรรค์ ปฎภิาณไหวพริบและบุคลิกภาพ 
 
 
 
                 ...................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


