
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 
เร่ือง   รับสมัครสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 
จ านวน ๑ ต าแหน่ง  ๑  อัตรา    

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง(ก.อบต.จังหวัด)  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  10   กรกฎาคม   2547  หมวด 4 การสรรหาและการ
เลือกสรร   จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

๑.๑ ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ      จ านวน  ๑  อัตรา 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
  2.1. คุณสมบัติทั่วไป ของผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติไม่มี
ลักษณะสมบัติต้องห้ามตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง และเรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2547 ดังนี้ 
   (2.1.๑)  มีสัญชาติไทย 

(2.1.๒)  มีอายุไมต่่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
     (2.1.๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (2.1.๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
   (2.1.๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 
   (2.1.6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
     (2.1.๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (2.1.๘) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ         
   (2.1.๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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(2.1.10) พระภิกษุสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง
ได้    ทั้งนี้  ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่  นว 89/2501  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2501 และตามความในข้อ 5 และค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                         ผูส้มัครสอบต าแหน่งผู้ชว่ยเจา้หน้าที่พัสดุ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล  ก าหนดไว้ดังนี้  

 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  
พาณิชยการ   เลขานุการ   การตลาด   การขาย   ช่างโยธา   ช่างก่อสร้าง   ช่างเครื่องยนต์   ช่างกลโรงงาน
หรือทางอ่ืนที่   ก.อบต.  ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนี้ได้  

๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
ค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง 

  ๓.๑  ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
 ๓.๑.๑ ต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  การจัดหา  จัดซื้อ  
ตรวจรับ  การเบิกจ่าย  การเก็บรักษา  น าส่ง  การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  เครื่องมือ  
เครื่องใช้ต่าง  ๆ  การท าทะเบียนพัสดุ   การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุการเก็บรักษา
ใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 ค่าตอบแทน 
                               - จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,400.- บาท (-เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 
   - เงนิเพิ่มค่าครองชีพพิเศษชั่วคราว เดือนละ 1,500.-บาท (-หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,9๐๐.- บาท  (-หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-) 

ระยะเวลาการจ้าง 
- คราวละไม่เกิน 3 ปี (๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐) 

 ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
 ผู้สนใจสามารถสอบถาม ขอดูรายละเอียดและยืนใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง   ได้ที่  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง   ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๕  
มิถุนายน  2558 ถึงวันอังคารที่ 2๓  มิถุนายน  255๘ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและ
เวลาราชการ โทรศัพท์ ๐๗5-578238 ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันพุธที่ 2๔ มิถุนายน  
2558 

   ๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
      ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน    
๑ ปี    (นับถึงวันรับสมัคร)                 จ านวน  ๒  รูป   

  (๒) ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิการศึกษา    จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  ๑  ฉบับ  
  (๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (๕) ใบรับรองแพทย์  (ออกไม่เกิน ๑ เดือน)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (๖) เอกสารอ่ืน ๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล  (ถ้ามี) 
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หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ 
ก าหนดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิในการบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 

       6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
       ๗.๑ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข)  โดยวิธีสอบข้อเขียน (๑๐๐  คะแนน) 
       ๗.๒ ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยวิธีการสัมภาษณ์  (๑๐๐  คะแนน) 

 7. เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  (สอบข้อเขียน) และความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(การสัมภาษณ์)  ซึ่งจะพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ  ความพร้อม การอุทิศตนเพ่ือราชการและส่วนรวม  ทั้ง
สองภาครวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   

 8. วิธีการคัดเลือก 

    8.1 ใช้วิธีสอบข้อเขียน โดยแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้ 

   8.1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ข้อสอบประนัย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

   1. ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 

   2. ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความ หรือตีความจาก
ข้อความสั้นๆหรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือ
ข้อความสั้นๆ ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 

   3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

   4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   5. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

   6. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

   7. รูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย 

   8. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

   9.. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 

   10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2539 

   11. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 

   1.2. พระราชฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
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8..1.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ข้อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม 
50 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้ 

   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่9) พ.ศ.2553 

   4. ความรู้เฉพาะต าแหน่ง งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การสอบราคา การตกลงราคา 

    8.2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค ) โดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ทดสอบความเหมาะสมวิธีการประเมินความเมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว การศึกษา ประวัติ
การท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้ารับการคัดเลือก และจาการสัมภาษณ์หรือาจใช้วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมก็ได้เพ่ือพัฒนาความเมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ความสามารถประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม คุณธรรม ปฎิภาณไหวพริบ และ
บุคลิกอย่างอ่ืน เป็นต้น 

    8.3 ผู้ไม่มาเข้ารับการคัดเลือกตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  

9. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

  จะด าเนินการสอบคัดเลือก ณ องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา ต าบลในเตา  อ าเภอห้วยยอด  
จังหวัดตรัง ตามรายละเอียดดังนี้ 

วันที่ เวลา การทดสอบ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕    
มิถุนายน 2558 

๐๙.00 – ๑2.๐๐ น. 

 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข)  (สอบข้อเขียน) 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕    
มิถุนายน 2558 

13.30 - 15.00 ๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) 

๑1. การประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

  ๑1.๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในเตา  ในวันศุกร์  ที่ ๒๖  มิถุนายน  2558  จะเรียงล าดับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดลงมา
ตามล าดับในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  จะพิจารณาให้ผู้ที่สมัครสอบและได้หมายเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   

 

 

5/๑1.๒ องค์การบริหารส่วนต าบล.............. 

 



 

 

- 5   - 

 
๑1.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา  จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละต าแหน่ง ไว้เป็น

เวลาไม่เกิน  2 ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสรรหาหรือมีการสรรหาอย่างเดียวกันและได้ขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

 ๑1.๓ ผู้ไม่มารายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนต าบลในเตาหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ตาม
ก าหนดเวลาตามสัญญาจ้าง  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการบรรจุแต่งตั้ง  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือ
ส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่ที่ไปรษณีย์รับ
ลงทะเบียน 

๑2. การบรรจุและการแต่งตั้ง 
      องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา  จะด าเนินการจ้างตามล าดับที่ในประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกเรียงตามล าดับที่ได้ประกาศไว้  ภายหลังได้รับความเห็นชอบอนุมัติให้เป็นพนักงานจ้าง  จาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง (ก.อบต.จังหวัด) 

     องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา จะด าเนินการคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้
ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือผู้ที่อ้าง
ว่าสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการคัดเลือกได้ หากมีมูลเกี่ยวกับการอ้างหรือมีทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 
จะด าเนินการตามกฎหมายทันที 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ    ณ  วันที่   ๕    เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕8 

 
   
 
                         (นายบุญธรรม  กี่สุ้น) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


