
 
 

                  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ                                      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-------------------------------------- 

                     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กันยายน 2547 และเพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง มีความรวดเร็วเพ่ือสนองความต้องการของประชาชนให้มาก
ที่สุด  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังต่อไปนี้ 
  1. ต าแหน่งที่รับสมัคร  

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ) จ านวน 1 ต าแหน่ง ได้แก่
  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   จ านวน  1 อัตรา 

  2. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรร 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน  60  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน           
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล   
  (5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น            
 2.1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ติดต่อขอรับใบ
สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044 666 285 หรือเว็บไซด์ www.sratong.go.th
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3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะต้องยื่นใบ
สมัคร ด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมเอกสารมายื่นในวันรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการ
เรียน (Transcript) ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้อ านาจภายในวันที่ปิดรับสมัคร จ านวน  2  ฉบับ  

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และยังไม่หมดอายุ        จ านวน  1  ฉบับ  
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ 

    (4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน  6  เดือน  จ านวน  3  รูป 
   (5) ใบรับรองแพทย์ รับรองว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ ได้หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ ในคุณสมบัติทั่ว ไป ซึ่ งออกไม่ เกิน 1 เดือน นับแต่ตรวจร่างกาย                  
จ านวน 1 ฉบับ  
   (6 )  ใบรั บรองผ่ านการ เกณฑ์ทหาร  (ส .ด .9 )  (กรณีผู้ สมั คร เป็ นผู้ ช าย )                 
จ านวน  1  ฉบับ 
   (7) เอกสารอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล         
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ทะเบียนสมรส  ใบส าคัญการหย่า ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์ 
   ทั้งนี้ ส าเนาถ่ายเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้นและให้ผู้สมัคร
รับรองส าเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อพร้อมเขียนตัวบรรจงในวงเล็บทุกฉบับ 
 

  3.3 เงื่อนไขการสมัคร 
    (1) ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  จะต้องรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ตามความเป็นจริงในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ในกรณีที่เกิด
ข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือ หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครรายใดมี
คุณสมบัติ ไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร และยื่นไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้  
ซึ่งผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระทอง หรือจะพิจารณาให้พ้นจากต าแหน่งในกรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว และหากมีการปลอม
แปลงเอกสาร ที่ใช้สมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 (2) ผู้สมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะต้องกรอก
รายละเอียดที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน ในจดหมายลงทะเบียนในเขตของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร  
และในกรณีท่ีแจ้ง หากมีการเปลี่ยนที่อยู่ภายหลังต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าสระทองทราบทันที  
  3.4. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร 

ผู้สมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบอัตราละ 100 
บาท โดยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 
  4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 
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  4.2 ก าหนดทดสอบ “สมรรถนะ” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561       
  4.3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริห าร             
ส่วนต าบลสระทอง ในวันที่ 8 มิถุนายน  2561 
  5. หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรร   
  หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานใช้วิธีการประเมิน  “สมรรถนะ” 
รายละเอียดปรากฏตาม ตามผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี ้  

6. เกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรต้องได้คะแนน การประเมินในแต่ละ
ภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
  7. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
  7.1 การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงตามล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 
ลงมาตามล าดับ ในกรณีได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ล าดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนจากการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้
ที่ได้คะแนนจากการสอบภาคความรู้ความเหมาะสมเฉพาะส าหรับต าแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า โดยพิจารณาจากเอกสารในการสมัคร
สอบ (วัน เวลา ในการการสมัคร) 
  7.2 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง จะประกาศบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง มีการเปิดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น
พนักงานจ้างต าแหน่งดังกล่าวอีกและได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  

7.3 ในกรณีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไม่มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างภายในก าหนด 
ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ 

8.  การจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
   8.1 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการท าสัญญาจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรร โดยจะด าเนินการจ้างก็ต่อเมื่อ ก .อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น
  8.2 ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี เว้นแต่ผู้นั้น
ลาออกก่อนสัญญาสิ้นสุดหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี ทั้งนี้ตาม
ความเหมาะสมและจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่    11   พฤษภาคม  พ.ศ. 2561   
     
              
 
 

 

              (นายบุญสน  กางนอก) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 

       
 



 
ภาคผนวก ก.  

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ                                           

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
                              ลงวันที่  11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานปฏิบัติ และคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งของต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร
มีรายละเอียด  

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  

หน้าทีค่วามรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
2. ด้านการปฏิบัติการ 

1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง การ
ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ              
ใช้งาน 

2 ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ  การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ
พัสดุ เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 

3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ 
เพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินงาน 

4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 

5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ 
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวมเร็วยิ่งขึ้น 

6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

7 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาส หรือประจ าปีงบประมาณ          
ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการ
ด าเนินแล้วเสร็จ 

8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ ยวข้อง
กับงานพัสดุ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ด้านการบริการ 
1 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่

ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป 

เพ่ือให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง  ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  1.1 ค่าตอบแทนเดือนละ  9,400.-บาท  และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 

2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรการ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง  ช่างเครื่องกล          
ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เ ป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้

  2.1 ค่าตอบแทนเดือนละ  10,840.-บาท  และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 

3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีเลขานุการ 
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ อ.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
                    3.1 ค่าตอบแทนเดือนละ  11,500.-บาท  และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
    
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ภาคผนวก  ข. 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ                                           

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
                              ลงวันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ.2561 

 
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  (สอบข้อเขียน) ดังนี้ 
  1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 (1)  วิชาความรู้ทั่วไป (คะแนน 50 คะแนน) 
-ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี            

พ.ศ.2546 
-ทดสอบความรู้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

   -ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  

-ทดสอบความรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
-สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

(2) วิชาภาษาไทย (คะแนน 50 คะแนน)  
-ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความหรือตีความ

จากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ และการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า
ประโยคหรือข้อความสั้นๆหรือการทดสอบอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 

 1.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
(2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                

พ.ศ.2560 
 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(4) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน 
(5) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(6) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(7) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน 
1.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

                     ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน
และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และการสัมภาษณ์  ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมอีกก็ได้  เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้  
ในเรื่องความสามารถประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัยอารมณ์ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 


