
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

……………………………….. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรร
หาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด ประจ าปีงบประมาณ  2564         
เพ่ือด ารงต าแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล      
จอมประทัด จ านวน  3  ต าแหน่ง รวม  5  อัตรา 

  อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  23 กรกฎาคม ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคล      
เพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้                                                    

1. ประเภทของพนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

   1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ส านักปลัด/กองการศึกษาฯ) จ านวน  3  ต าแหน่ง 
   2. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัสดุ(กองคลัง)    จ านวน  1  ต าแหน่ง 
   3. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(กองคลัง)   จ านวน  1  ต าแหน่ง 

  2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

    ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
      2.1  คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่    

ในพรรคการเมือง 
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    ไร้ความสามารถ  

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล   ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง   
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(6) ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น   คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก        

สภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ   

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
    หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้อง      
ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  
คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และต้องน าใบรับรอง
แพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

   2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

3.  การรับสมัคร 
     3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร โปรดติดต่อสอบถามขอใบสมัคร    
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
ตั้งแตว่ันที่  9 – 17  พฤศจิกายน  2563   

3.2  หลักฐานและเอกสารที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 3.2.1  ใบสมัครตามแบบส่วนต าบล   
           3.2.2  ส าเนาวุฒิการศึกษา    จ านวน  ๑  ฉบับ 

                              3.2.3  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว    
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๑  ปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร  จ านวน    2    รูป 

3.2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน   ๑   ชุด 
3.2.5 ใบรับรองแพทย ์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม  ตามที่คณะกรรมการกลาง 

พนักงานส่วนต าบลก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑   เดือน  นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  จ านวน    ๑    ฉบับ  
          3.2.6 เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนสกุล ส าเนา
ทะเบียนสมรส  ใบอนุญาตขับขี่  เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ   
ไว้ด้วย 
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3.3  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
    3.3.1  ค่าธรรมเนียมต าแหน่งละ 100 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้

ไม่ว่ากรณีใด ๆ)     

     3.4. เงื่อนไขในการสมัคร 
             ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน          
ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

 4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  วัน  เวลา  และสถานที่เลือกสรร  และการ
ประกาศผลการเลือกสรร 

4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่  18  พฤศจิกายน 2563               
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด และก าหนดวันเลือกสรร ดังนี้ 

4.2 ก าหนดสอบคัดเลือกในวันที่  19  พฤศจิกายน  2563  ณ ส านักงานองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลจอมประทัด (ห้องประชุม) 

- เวลา  10.00 น. – 11.30 น สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป        
และภาคความรู้และความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

- เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  สอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง              
4.3 ประกาศผลการสอบเลือกสรรฯ ในวันที่  20  พฤศจิกายน  2563 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
เพ่ือให้การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เป็นไปตามหลักสมรรถนะ         

ความเท่าเทียมกันในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน  
ยุติธรรมและโปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหาร    
ส่วนต าบลจอมประทัด  จึงก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาตามแนบท้ายประกาศนี้ 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
    1. เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ใช้เกณฑ์คะแนนรวมผ่านร้อยละ 60 

และในการประกาศผลจะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาต่ าสุดตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนน
รวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า โดยจะขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก  
และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่ได้แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก 

    2. ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่าง       
ในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  ซึ่งส่วนต าบล ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะ
ในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่
หมดอายุในล าดับถัดไป และผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีที่ได้รับการจัดจ้างตามต าแหน่ง
ที่ได้รับการเลือกสรร 
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  7.  อัตราค่าตอบแทน 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
                - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และ
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวม 11,400 บาท 
                - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 
บาท และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวม 12,840 บาท 
                - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 
บาท และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,785 บาท รวม 13,285 บาท    

  8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
       องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัดจะเรียกผู้ผ่านการสรรหาตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรได้เพ่ือท าสัญญาจ้าง  ทั้งนี้  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดราชบุรี 

       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  28   ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
           (นายสมชาย  ภิญโญ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563   

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

ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

  หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงาน          
ที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

  1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ              

การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ
การพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งาน     
ต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ สะดวก          
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

   1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ พนักงาน 
ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการ ค้นหาส าหรับ
ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้  

1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ                 
ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจาก
ข้อผิดพลาด  

1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ              
เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป  

1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น  
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ  และ
สถานที่ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และ           
มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

   1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน                    
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ  เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ  
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  

1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม 
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ ด าเนินงานต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  
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1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  

1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่อง 
การประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม  ก าหนดเวลา 
และบรรลุวัตถุประสงค์  

1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที ่
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์              
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง                    
มีประสิทธิภาพสูงสุด  

  2. ด้านการบริการ 
2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ  

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
   2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์                

ได้ต่อไป  
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ ปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  

  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน                  
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับ
การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน                   
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับ
การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้                   
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับ
การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรู ้(ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
ต าแหน่ง) 

(1) พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534     
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(2) พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล         
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(3) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ           
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(4) พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(5) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน หลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

(6) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 

100 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน  

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 

(1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                        
(2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540          
และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                        
(3) พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                         
(4) ระเบียบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2455 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                         
(5) ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

100 โดยวิธีการสอบข้อเขียน  

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

3. คุณลักษณะอื่นที่จ าเป็นเหมาะสมต่อการปฏิบตัิงาน 

3.1 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  พิจารณาจากความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง   จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน และพฤติกรรมทางอื่นของผู้เข้าสอบ  เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่   ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม    การปรับตัวเข้า
กับผู้ร่วมงาน  รวมทั้ง   ความคิดสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และ
บุคลิกภาพอย่างอื่น 

100 

 

โดยวิธีการสัมภาษณ ์

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

รวม 300  
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563   

................................. 
 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฎิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ  แนะน า 
ตรวจสอบ  และปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง การ

ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้
งาน  

1.2 ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ 
เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน  

1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพ่ือ
เป็นหลักฐานในการด าเนินงาน  

1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงาน และนาเสนอ ผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน  

1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ 
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
1.7 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาส หรือประจ าปีงบประมาณ ให้

สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการด าเนิน
แล้วเสร็จ  

1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
งานพัสดุ เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่

ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง  
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป 

เพ่ือให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ  
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  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ     
ทางบัญชี  เลขานุการ เทคนิคการตลาด  เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา  
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง           
ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ     
ทางบัญชี  เลขานุการ เทคนิคการตลาด  เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา  
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง           
ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
เลขานุการ เทคนิคการตลาด  เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา         
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่ วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง           
ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง) 

(1) พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534     
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(2) พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล         
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(3) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ           
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(4) พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(5) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน หลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

(6) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 

100             

 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน  

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 

(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗                   
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗          
(3) พระราชบัญญัติวา่ด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ  พ.ศ.๒๕๔๒                                                           
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗                                                            
(5) ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร                                               

100 โดยวิธีการสอบข้อเขียน  

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

3. คุณลักษณะอื่นที่จ าเป็นเหมาะสมต่อการปฏิบตัิงาน 

3.1 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  พิจารณาจากความเหมาะสม
กับต าแหน่ง   จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน 
และพฤติกรรมทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน
ด้านต่าง ๆ  เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  
จริยธรรมและคุณธรรม    การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้ ง   
ความคิดสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอื่น 

100 

 

โดยวิธีการสัมภาษณ ์

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

รวม 300  

 
 

-10- 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563   

................................. 
 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ แนะ
นา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย 

ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษ ีที่ค้างชาระ เพ่ือให้สามารถ
จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน  

1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นาส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง  

1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน 
เพ่ือเป็นข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา  

1.5 จัดทาทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึง
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลมี
ความถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

1.6 ดาเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทาทะเบียนต่างๆ 
จัดเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือรวบรวม
ไว้เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน  

1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนค้างชาระ ควบคุม
หรือดาเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง  

1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไป 
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ การทางาน
ของหน่วยงาน  
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2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับ 

รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอ

ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 

พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทัว่ไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน 
เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง) 

(1) พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534     
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(2) พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล         
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(3) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ           
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(4) พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(5) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน หลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

(6) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 

100             

 

 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน  

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 

(1) พระราชบัญญัติภาษีปา้ย  พ.ศ. ๒๕๔๒                                
(2) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน  พ.ศ. ๒๕๔๒                           
(3) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงทอ้งที่  พ.ศ. ๒๕๔๒                                                                          
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗                                                           
(5) ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร                                                                                             

100 โดยวิธีการสอบข้อเขียน  

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

3. คุณลักษณะอื่นที่จ าเป็นเหมาะสมต่อการปฏิบตัิงาน 

3.1 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  พิจารณาจากความเหมาะสม
กับต าแหน่ง   จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน 
และพฤติกรรมทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน
ด้านต่าง ๆ  เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  
จริยธรรมและคุณธรรม    การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้ ง   
ความคิดสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอื่น 

100 

 

โดยวิธีการสัมภาษณ ์

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

รวม 300  

 


