
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลม่วงนา 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

*********************** 
ด้วยเทศบาลต าบลม่วงนา อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะสรรหาและ

เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพ่ือปฏิบัติราชการเป็นพนักงานจ้างในสังกัด  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 
๑๙ (๑)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕47 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน เทศบาลต าบลม่วงนา จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ   
  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    จ านวน   1   อัตรา 

  

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งดังนี้ 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน 

เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานเทศบาลดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
การเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ

รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
หมายเหตุ ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือ นักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรและไม่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามต าแหน่งที่ระบุในประกาศนี้ 
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๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

          ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก ก) 
 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร              
พร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลม่วงนา อ าเภอดอนจาน  
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่วันที ่๒๒ - ๓๐ มิถุนายน  256๔ ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓0 - ๑๖.๓๐น.) 
โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4๓๐๑-๙1๐3 
 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องมายื่นพร้อมใบสมัคร 
๔.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วนพร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้องดังนี้ 
                     ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (ขนาด ๑ นิ้ว 
จ านวน  ๓ รูป 
                      ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน    ๑  ฉบับ 
                      ๓. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน    จ านวน    ๑  ฉบับ 
                      ๔. ส าเนาวฒุิการศึกษา    จ านวน    ๑  ฉบับ 
                      ๕. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จนถึงวันสมัคร   จ านวน    ๑  ฉบับ 
                      ๖. หลักฐานอื่นๆเช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ จ านวน    ๑  ฉบับ 
                      7. หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการออกให้ซึ่งระบุถึงลักษณะงาน                                    

และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน                                            จ านวน    ๑  ฉบับ 
                      ๘. ใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.๔๓     (ถ้ามี) 
            - ส าเนาเอกสารรับรองทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนา ลงลายมือชื่อพร้อมตัวบรรจง                  
ในวงเล็บและลงวันที่ก ากับไว้ทุกฉบับ      

๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
             ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  ในอัตรา 100 บาท (เมื่อผู้สมัครช าระ

ค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วเทศบาลต าบลม่วงนาจะไม่จ่ายคืนในทุกกรณี) 

 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
                       เทศบาลต าบลม่วงนา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ ๒ กรกฎาคม  
๒๕๖๔  โดยจะปิดประกาศไว้ ณ  เทศบาลต าบลม่วงนา อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๗. ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร 

            เทศบาลต าบลม่วงนา จะด าเนินการการประกาศก าหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ ง และภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยจะปิดประกาศไว้ ณ เทศบาลต าบลม่วงนา อ าเภอดอนจาน               
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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               เทศบาลต าบลม่วงนา จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะ ณ  ส านักงาน
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดดังนี้ 
 

วันที่สรรหา ต าแหน่ง เวลา การประเมิน คะแนนเต็ม 
๘  กรกฎาคม 

256๔ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 0๙.30 น.-

๑๐.๓๐ น. 
๑0.30 น.-
๑๒.๐๐ น. 
13.00 น.
เป็นต้นไป 

- ทดสอบภาคความรู้ ความสามารถท่ัวไป
(สอบข้อเขียน) 
- ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ               
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) 
- ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบัติ) 

100 คะแนน 
 
100 คะแนน 
 
100 คะแนน 

 
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  หลักเกณฑ์การเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานให้ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับ                  

การปฏิบัติงานในต าแหน่งซึ่งประกอบด้วย  
ก. ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
ข. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน   
ค. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  (รายละเอียดตาม                   

ภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศฯ) 
วิธีการเลือกสรร 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนละสอบสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามผนวก ข) 
 ๙. เกณฑ์การตัดสิน 

           ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาค             
ตามหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
          ๑๐. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการเลือกสรร 
           เทศบาลต าบลม่วงนา จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔            
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลม่วงนา อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
          ๑๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
                1๑.๑  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับถึงต่ าสุด ในกรณีที่ผู้ สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนน                     
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน     
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ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากว่าเป็นผู้ที่อยู่ในระดับสูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับ                   
หมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

1๑.๒  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ก าหนดให้บัญชีมีอายุ ๑ ปี นับตั้งแต่              
วันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกสรร เว้นแต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าวนี้อีก                   
และได้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการการเลือกสรรไว้ใหม่แล้ว บัญชีผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

        1๒. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  ๑๒.๑ ผู้สอบผ่านการสรรหารและเลือกสรรได้ จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง        

เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.ท.จ.กาฬสินธุ์) เท่านั้น และ
จะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลต าบลม่วงนาก าหนด 

๑๒.๒ ถ้าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการจัดจ้าง                
มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ตามประกาศฯนี้จะน ามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของ               
ตัวเองมไิด ้

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๑   เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
   
 

                                                    (นายทองปุ่น  การภักดี) 
                                                  นายกเทศมนตรีต าบลม่วงนา 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลม่วงนา 

           เร่ือง รับสมัครบคุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลม่วงนา 

ประเภทพนักงานจ้าง     พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อต าแหน่ง                ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัสดุ    
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
            ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ช่วยปฏิบัติงานพัสดุตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑. ด้านปฏิบัติการ 
  ๑.๑ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง               
การซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือให้อยู่ ในสภาพดี              
พร้อมต่อการใช้งาน  

           ๑.๒ ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ 
เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 

           ๑.๓ ร่างและตรวจสัญญาซื้อสัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือ
เป็นหลักฐานในการด าเนินงาน 

 ๑.๔ รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงานและน าเสนอผู้บังคับบัญชา
ในหน่วยงาน 

๑.๕ ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบ              
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๑.๖ ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีคามโปร่งใส                 
สามารถตรวจสอบได ้

๑.๗ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาส หรือประจ าปีงบประมาณให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน  พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หลังการ
ด าเนินงานแล้วเสร็จ 

๑.๘ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ                    
ที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. ด้านการบริการ 
                     ๒.๑ ให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน  
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
  ๒.๒ ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป
เพ่ือให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 
 



                                  –  ๒  –  

             คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

          ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
          ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล                
ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ          
ส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

          ๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรม  เทคนิคการจัดการงาน
ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา      
หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

              อัตราค่าตอบแทน 
          ๑.  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราค่าตอบแทน
เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท 
          ๒.  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท 

          ๓.  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ อัตราค่าตอบแทน
เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท 

 

 
   ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ข เอกสารแนบท้ายเทศบาลต าบลม่วงนา 

 เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลม่วงนา  
................................................................. 

 
 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ มีดังนี้ 

 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ และ           

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 - ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับ  

ตัวเลข และข้อมูลต่างๆ  
 - ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ                 

การสะกดค า ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปมัย 
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
                     - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
                     - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
                     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ            
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  - ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 

                     ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

                     ให้ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้                     
อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ ได้  เ พ่ือพิจารณาความเหมาะสม เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์                           
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม                 
และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                 
ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
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