
 
 
 
 
       ประกาศเทศบาลตำบลกกตูม 

                     เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
                   (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)   

          ------------------------------- 
  ด้วยเทศบาลตำบลกกตูม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื ่อการสรรหาและการเลือกสรร             
เป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน  1  ตำแหน่ง 
 

 ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์ 
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557  ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗            
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้   
 

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  1 ตำแหน่ง  1  อัตรา     
1.1  สังกัดกองคลัง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ      ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ    จำนวน  ๑  อัตรา                

        

(รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้) 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา  
และการเลือกสรร   
       ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป  และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  ผู้สมัคร   
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป   และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดมุกดาหาร  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   โดยมีรายละเอียด   ดังนี้     
    ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย   
    ๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘   ปี และไม่เกิน   ๖๐   ปี  เวน้แต่พนักงานจ้าง 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุไม่เกิน ๗๐ ปี   
    ๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย    
    ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ   จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
สำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้    

  (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่งสังคม 
  (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย    
  (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม    
  (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ    
  (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง    

                                ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
              ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
  

/2.1.7 ไม่เป็นผู้เคย... 
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                ๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก   โดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก 
เพราะกระทำความผิดทางอาญา   เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    
       ๒.๑.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากทางราชการ    
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ    
       2.1.9  ไมเ่ป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
        สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ไม่สามารถสมัครเข้ารับการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานจ้างได้  ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27  
มิถุนายน  2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ 17  มีนาคม  2538   
 

                         ๒.๒   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครตำแหน่งนั้น  (รายละเอียดตามภาคผนวก  ก.) 
 

๓.  การรับสมัครเข้ารับการเลือกสรร  
     ๓.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
    รับสมัครสอบ ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลกกตูม (อาคารหลังใหม่)   ตั้งแต่วันที่  8  สิงหาคม  

2565  ถึงวันที่  22  สิงหาคม  2565  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์หมายเลข 
0-4204-9656  กด  1   
       ๓.๒  เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร   

      ผูส้มัครเข้ารับการเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยหลักฐานซึ่ง 
ผู้สมัครได้รับรอง  สำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้    
   ๓.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ   ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายครั้ง    
เดียวกันไม่เกิน  ๑  ปี  จำนวน   ๓   รูป  และให้ผู้สมัครเขียน   ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่งที่สอบหลังรูปถ่ายด้วย 
ตัวบรรจง      
   ๓.๒.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ     

๓.๒.๓  สำเนาหลักฐานอื่น  ๆ   เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยน  ชื่อ  -  สกุล   (ถ้ามี)  
          จำนวน   ๑  ฉบับ   

   ๓.๒.๔  สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ    A๔    เท่านั้น   
   ๓.๒.๕  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร ที่รับรองว่าไม่
เป็นโรคต้องห้ามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  จำนวน  1  ฉบับ  
   3.2.6  สำเนาประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่า
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร  จำนวน  1  ฉบับ  
    

สำหรับการเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   
   ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 

   ๓.๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร    
   ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร  จำนวน  100  บาท    
โดยชำระค่าธรรมเนียมพร้อมกับการยื่นใบสมัคร  ทั้งนี้  เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครจะเรียกคืนไม่ได้  
 

/3.4 เงื่อนไข... 
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๓.๔  เงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร    

   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น      
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด     
ต่าง ๆ  ในใบสมัครด้วยตนเอง  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็น
ผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเม่ือใดให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น     

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร   
       เทศบาลตำบลกกตูม  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  
ในวันที่  26  สิงหาคม  2565  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลกกตูม  หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์
หมายเลข  0-4204-9656  กด 1  ในวันและเวลาราชการหรือทางเว็บไซต์  www.kktum.go.th    
 

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  (รายละเอียดตามภาคผนวก  ข.) 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ แบ่งออกเป็น  3  ภาค คือทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ 

โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) และวิธีการสอบสัมภาษณ์  โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการของตำแหน่ง
ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้  
        5.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก.)  ข้อสอบแบบปรนัย  จำนวน  50 ข้อ ๆละ  
2  คะแนน รวมเป็น  100  คะแนน  
        5.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  ข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 50ข้อ ๆ
ละ  2  คะแนน รวมเป็น  100 คะแนน 
        5.3  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค  ค.)    สอบสัมภาษณ์    (100  คะแนน)  

  6. วันเวลาและสถานที่ในการเลือกสรร   

  เทศบาลตำบลกกตูม จะประเมินสรรถนะ (สอบแข่งขัน) ในวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม  2565 

       6.1 สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  ในวันอังคาร ที่  30  สิงหาคม  2565 
เวลา  08.30 น. ถึง  10.00  น. ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลกกตูม 
       6.2 สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค  ข)  ในวันอังคาร ที่ 30  สิงหาคม    
2565  เวลา  10.00 น.  ถึง  11.30  น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลกกตูม 
       6.3 สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  ในวันอังคาร ที่  30  สิงหาคม  2565 
เวลา  13.00 น. ถึง  15.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกกตูม   
 

7.  เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละ 

ภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้    
 

8.  การประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรร 
เทศบาลตำบลกกตูม จะประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรได้ ในวันพุธ ที่ 31  สิงหาคม 

2565  เวลา  10.00 น.  ณ  เทศบาลตำบลกกตูม หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-4204-9656  กด 1  
และทางเว็บไซต์  www.kktum.go.th  
 

/9.การข้ึน... 
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9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร 
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรได้  เทศบาลตำบลกกตูม จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้ 

คะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ  โดยกำหนดขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  1  ปี ยกเว้นมีการประกาศสรรหาพนักงานจ้างในตำแหน่ง
ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณีถือว่าบัญชีนี้เป็นอันยกเลิก 
 

10.  การจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
     เทศบาลตำบลกกตูม จะทำสัญญาจ้างกับผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรและได้คะแนน 

สูงสุดเป็นอันดับแรก  ในตำแหน่งก่อนหากมีการสละสิทธิ์จะเรียกผู้ที่มีคะแนนในลำดับรองถัดไป โดยจะดำเนินการ
ทำสัญญาจ้าง  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร (กทจ.มุกดาหาร)  
พนักงานจ้างตามภารกิจ มีระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง  คราวละไม่เกิน 4  ปี   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.2565 

 

 

 
            (นายศรีวิชัย  ชาวดง)   

      นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก. 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลกกตูม 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ 2565  ลงวันที่  1  สิงหาคม พ.ศ. 2565  

 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 
ประเภทพนักงานจ้าง        พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    
ตำแหน่ง    ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ     

 
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
   

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน  
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  
   
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

   ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและ
คุณภาพการร่างสัญญาซื้อ และสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธี
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
 

  มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ 
ก.อบต.  กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  
  2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ 
ก.อบต.  กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  
  3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ 
ก.อบต.  กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  1.1  รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุประกวด  
ราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของว่าด้วยการพัสดุ 
         1.3  จัดทำรายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
เพ่ือให้   สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆได้โดยสะดวก 
         1.4 ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 
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  1.5 จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป 
เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากท่ีสุด 
         1.6 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด 
        1.7 ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และการบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภท 
เพ่ือให้การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และสอดคล้องตามต้องการ
ของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน 
        1.8 ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การ
เสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบำรุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป็นต้น เพ่ือกำหนด
มาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        1.9 รวบรวมข้อมูล รายชื่อ คุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท และห้าง
ร้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดซื้อและจัดจ้าง เพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบการจัดซื้อและจัดจ้าง
ให้มีคุณภาพตามระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดไว้ 
        1.10 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง และร่วมจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการกำหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ ด้านพัสดุครุภัณฑ์ 
        1.11 ร่างเอกสาร สัญญา และตรวจความถูกต้องและรายละเอียดของโครงการ เอกสาร และ
สัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆเพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน และระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่ 
กำหนดไว้ 
        1.12 ควบคุม และดูแลการจัดทำเอกสารและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดำเนินงานด้านพัสดุ 
เช่น ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสาร 
ติดตามทวงคืนทรัพย์สิน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการติดตาม
และตรวจสอบด้านพัสดุ 
        1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
งานพัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

อัตราค่าตอบแทน 
 

ได้รับอัตราค่าตอบแทน  15,000 บาท/เดือน   
 

ระยะเวลาการจ้าง 
 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
    ระยะเวลาจ้าง ไม่เกิน  4  ปี  (ปีงบประมาณ) 
 

******************************************************************************************************* 
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                                                         ภาคผนวก  ข. 

      เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลกกตูม 
    เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

       ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ลงวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.2565  
              หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
                               ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้  
 

                          สมรรถนะ  คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
    1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
    1.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
    1.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
    1.4  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
    1.5  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
    1.6  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  
    1.7 มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย  
2.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) 
    2.1  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
    2.2  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2543 
    2.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
    2.4  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 
    2.5  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2.6  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
    2.7  ความรู้ท่ีเกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ”  
ของตำแหน่งท่ีสมัครสอบ    
3. ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 
    3.๑ ประวัติส่วนตัว  การศึกษา จริยธรรมและคุณธรรม 
    3.๒ มนุษย์สัมพันธ์ การปรบัตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานร่วมสังคม 
    3.๓ ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ  
    3.4  การแต่งกาย  การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย  ท่วงทีวาจา 
    3.๕ ความคิดริเริม่สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ 

 
 
 
   
 

       
 

            100 
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           100 

 
 
 
 
 
 
 

 โดยวิธีสอบปรนัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

โดยวิธีสอบปรนัย 
 
 

 
 
 

      
 
    
 สอบสัมภาษณ์ 

รวม 300  
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ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ   ดังนี้   
 

1.  สอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก.) ในวันอังคารที่  30 สิงหาคม  2565                     
เวลา  08.30 น. ถึง  10.00  น. ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลกกตูม 

2.  สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ภาค  ข.) ในวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565          
เวลา  10.00 น.  ถึง  11.30 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลกกตูม 

3.  สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค.) ในวันอังคาร ที่  30 สิงหาคม  2565  
เวลา 13.00 น. ถึง  15.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกกตูม   

4.  ประกาศผลสอบ  ในวันพุธ ที่  31  สิงหาคม  พ.ศ.2565  เวลา  10.00 น.  ณ เทศบาลตำบลกกตูม 
 

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  


