ประกาศเทศบาลตาบลเชียงเครือ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลจากตาแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
...............................................................
ด้ว ยเทศบาลตาบลเชีย งเครือ จะดาเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลจากตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคลของเทศบาล(เพิ่มเติม) พ.ศ. 2557
ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลื อกพนักงานเทศบาลจากตาแหน่งประเภททั่ว
ไปให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ตาแหน่งเลขที่ 56-2-04-3204-001

จานวน ๑ อัตรา

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับตาแหน่ง และคุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตาแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท. กาหนด (ตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้าย
ประกาศ)
๒.๒ ผู้ ส มัครสอบคัดเลื อกต าแหน่ง ใด จะต้องเป็นผู้ มี คุณสมบั ติตรงตามคุณ สมบัติ เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่ ก.ท. กาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้มี
สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในแต่ละตาแหน่ง (ตามเอกสารหมายเลข 2 ท้ายประกาศ )
๓. ข้อห้ามสาหรับพระภิกษุและสามเณร
พนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ
๔. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร
๔.๑ การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ
ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยผู้สมัคร
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศนี้
๔.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือก มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตาแหน่งเดียวตามประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลื อกที่เทศบาลตาบลเชีย งเครือ ได้ ประกาศรับสมัครไว้ในคราวเดียวกันและกาหนดวันสอบ
คัดเลือกวันเดียวกัน หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกไว้หลายตาแหน่ง จะ
พิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งที่ได้สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น
/๕. เอกสาร...

- 2๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก
พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร
ดังต่อไปนี้
5.1 ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา
ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง
(เอกสารหมายเลข 3 ท้ายประกาศ)
๕.๒ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน
๕.๓ สาเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดย
พนักงานประวัติ จานวน ๑ ชุด
๕.๔ สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรอง
สาเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน)
๕.๕ สาเนาปริญญาบัตรและสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่
ตรงตามคุณสมบั ติเฉพาะสาหรั บ ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท. กาหนด อย่างละ ๑ ชุด
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ใช้สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี ควบคู่กับสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย สาหรับหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย
๕.๖ หนังสือรั บรองจากนายกเทศมนตรีต้นสั งกัด อนุ ญาตให้สมัครสอบคัดเลือก
(เอกสารหมายเลข 4 ท้ายประกาศ)
5.๗ แบบประเมิน บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (เอกสารหมายเลข 5
ท้ายประกาศ) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว –ชื่อสกุล (พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
สาหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.สกลนคร คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งใด ๆ
๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 300 บาท
(สามร้อยบาทถ้วน)
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก กาหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้
ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกาหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน
ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง ทั้งนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) (ตามเอกสารหมายเลข 5 ท้ายประกาศนี้)
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่
ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) (ตามเอกสารหมายเลข 5 ท้ายประกาศ)
/ค. ภาคความเหมาะสม…

-3ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ ชัดเจนในด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง หรือ
ด้านอื่นเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม
8. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ผู้ ส อบคั ด เลื อกได้ จะต้ องผ่ า นเกณฑ์ก ารสอบ ภาคความรู้ ความสามารถทั่ว ไป(ภาค ก)
ภาคความรู้ ที่ ใ ช้ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง (ภาค ค)
โดยต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๖๐ ในแต่ละภาค
9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
เทศบาลตาบลเชียงเครือ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
เข้า รั บ การสอบคั ดเลื อก ณ งานการเจ้ าหน้ าที่ ส านักปลั ดเทศบาล ส านักงานเทศบาลตาบลเชี ยงเครื อ
และทาง www.chkr.co.th ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการ
สอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการ
สอบคัดเลือก
๑๐. กรณีมีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานต่อนายกเทศมนตรีทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะ
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตตามแต่ คณะกรรมการจะเห็นสมควรในกรณีที่ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็จะ
ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มี
สิทธิเข้าสอบอีกต่อไป และจะรายงายให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาดาเนินการทางวินัย
๑๑. การประกาศผลกาสอบคัดเลือก
เทศบาลตาบลเชียงเครือ จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลื อกได้ โดยเรียงลาดับที่จากผู้สอบ
คัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้า
ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า
๑2. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และยกเลิกการขึ้นบัญชี
๑2.๑ เทศบาลตาบลเชียงเครือจะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เกิน จานวน ๒ เท่าของอัตราว่าง
และจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือก
ได้ตามจานวนอัตราว่างแล้ว บัญชีสารองเป็นอันยกเลิก
/12.2 เทศบาล…

-412.2 เทศบาลตาบลเชียงเครือ จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้
คะแนนรวมสู งสุ ดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ ส อบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ ผู้ ส อบได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน
ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๑2.3 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างใด หรือ
กรณี มีข้อสงสัยให้ถือว่าคาวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เป็นที่สุด
๑3. การบรรจุแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ ณ เทศบาลตาบล
เชียงเครือ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตาแหน่งที่สมัคร
สอบ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน เทศบาลตาบลเชียงเครือจะถือ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
(นายชัย สุริรมย์)
นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ

เอกสารหมายเลข ๑

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของตาแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
********************************

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการพัสดุ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการพัสดุ

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกาหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
1.2 ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา
ประกวดราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของว่าด้วยการพัสดุ
1.3 จัดทารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆได้โดยสะดวก
1.4 ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
1.5 จาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้งานทางราชการอีก
ต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
1.6 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาใน การ
ปฏิบั ติงาน วางโครงการกาหนดหลั กสู ต รและฝึ กอบรม จัด ทาคู่ มือประจ าส าหรั บการฝึ ก อบรมและวิ ธีใ ช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อกาหนด
1.7 ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และการบารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ ทุก
ประเภท เพื่อให้การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบที่กาหนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ
สอดคล้องตามต้องการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
1.8 ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา
การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป็นต้น
เพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.9 รวบรวมข้อมูล รายชื่อ คุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ์ของ บริษัท
และห้ า งร้ า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ซื้ อ และจั ด จ้ า ง เพื่ อ เก็ บ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการ
ประกอบการจัดซื้อและจัดจ้างให้มีคุณภาพตามระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนดไว้
/1.10 จัดเก็บข้อมูล…

-21.10 จั ดเก็บ ข้อมูล เบื้องต้น ทาสถิติปรับปรุง และร่ว มจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารใน
การกาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ ด้านพัสดุครุภัณฑ์
1.11 ร่างเอกสาร สัญญา และตรวจความถูกต้องและรายละเอียดของโครงการ เอกสาร
และสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ
เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สมบู รณ์ และสามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอน และระเบียบว่าด้ว ยการพัส ดุที่
กาหนดไว้
1.12 ควบคุม และดูแลการจัดทาเอกสารและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดาเนินงาน
ด้านพัสดุ เช่น ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสาร
ติดตามทวงคืน ทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยัน
ในการ ติดตามและตรวจสอบด้านพัสดุ
1.13 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ แ ละอาคารสถานที่ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้และ
จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ
๓. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ใน
ระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศที
เกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่ วยงานและใช้ประกอบการ พิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
/2. ได้รับปริญญา…

-32. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
ระดับ 2
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ระดับ 1
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 การท างานเป็นทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 1
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
ระดับ 1
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
ระดับ 1
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 1
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 1

เอกสารหมายเลข 2
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเชียงเครือ ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
ตาแหน่ง
คุณสมบัติ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

๑. เป็นพนักงานเทศบาลซึ่งดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานเริ่มต้น
จากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตาแหน่งประเภททั่วไป โดย
ต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
๒. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และ
๓. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น
พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล ใ น ต า แ ห น่ ง ป ร ะ เ ภ ท วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ป ฏิ บั ติ ก า ร
(ไม่ต่ากว่า ๑๕,๐๖๐ บาท)

เอกสารหมายเลข ๓
เลขประจาตัวสอบ...............
ติดรูปถ่าย

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน
จากตาแหน่งประเภททั่วไป ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
เทศบาลตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ขนาด ๑ นิ้ว

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

๑. ชื่อ
๒. เพศ (

สกุล
) ชาย

๓. วัน เดือน ปีเกิด
๔. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
ประเภทตาแหน่ง
เงินเดือน
กอง/ฝ่าย
อาเภอ
โทรสาร

(

) หญิง
อายุปัจจุบัน

ปี วันเกษียณอายุราชการ

( ) บริหารระดับสูง
(
( ) วิชาชีพเฉพาะ
(
( ) ทั่วไป
บาท เงินประจาตาแหน่ง
เทศบาล/อปท.อื่น
จังหวัด
e-mail

ระดับ
) บริหารระดับกลาง
) เชี่ยวชาญเฉพาะ
บาท งาน
โทรศัพท์

๕. สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตาบล
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
๖. สถานภาพครอบครัว
( ) โสด
( ) สมรส
( ) อื่น ๆ
ชื่อคู่สมรส
สกุล
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
( ) ไม่มีบุตร/ธิดา ( ) มีบุตร/ธิดา จานวน

อาเภอ
โทรสาร

อาชีพ
คน (ชาย

คน หญิง

๗. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสมัคร)
เป็นโรค
ความดัน
หัวใจ
เบาหวาน
ไต
ไมเกรน
เหล่านี้หรือไม่
โลหิตสูง
เป็น
ไม่เป็น

คน)
อื่นๆ

/9. ประวัติ...

-๒–
๘. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับอื่น ๆ

สาขา

๙. ประวัติรับราชการ
วันบรรจุเข้ารับราชการ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม
ที่
๑.
๒.
ฯลฯ

วุฒิการศึกษา
สถาบัน

ชื่อตาแหน่ง

ประเทศ

ตาแหน่ง

ปีที่สาเร็จ

การได้ทุน

ระดับ

ปี
การดารงตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ
ช่วงเวลาที่ดารงตาแหน่ง

เดือน
รวมเวลาดารงตาแหน่ง

๑๐. การฝึกอบรมหลักสูตรสาคัญ ๆ
หลักสูตรที่ฝึกอบรม
ชื่อหลักสูตร/
การอบรมอื่น ๆ

หน่วยงานที่จัด

สถานที่อบรม

ช่วงระยะเวลา

ทุนการอบรม

การดูงาน
ระหว่างวันที่

ทุนการดูงาน

หมายเหตุ

๑๑. การดูงานที่สาคัญ ๆ
เรื่อง

สถานที่

๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง
สถานที่ปฏิบัติงานพิเศษ

ระยะเวลา

ผลสาเร็จ

/๑๓. ความสามารถ….

-3๑๓. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

๑๕. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการ หรืออื่น ๆ ที่ได้รับยกย่อง
วันที่
รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับยกย่อง
ผลงาน

สถานที/่ ผู้มอบเกียรติคุณ

๑๖. คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่นและเกี่ยวข้องกับงาน

(ลงชื่อ)

ผู้สมัคร
)
พ.ศ.

(
ยื่นใบสมัครวันที่

เดือน

.........................................................................................................................................................................
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
เอกสารการสมัครสอบ
ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน
เนื่องจาก

ลงชื่อ
/

/

ผู้ตรวจเอกสาร
.

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
ตรงตามประกาศ
ไม่ตรงตามประกาศ
เนื่องจาก

ลงชื่อ
/

/

ผู้ตรวจคุณสมบัติ
.

เอกสารหมายเลข ๔

หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตาแหน่งประเภททั่วไปให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อื่นๆ
ตาแหน่ง
สังกัด
อาเภอ
จังหวัด
ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของ นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อื่นๆ
ตาแหน่ง
ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อื่นๆ
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตาแหน่งประเภททั่วไป
ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ในตาแหน่ง
ตามประกาศเทศบาลตาบลเชียงเครือ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตาแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิช าการ และหากเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้
โอน/ย้าย ไปดารงตาแหน่งดังกล่าวได้
จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
(................................................)
ตาแหน่ง.....................................................

เอกสารหมายเลข 5
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน(สาหรับผู้รับการประเมินกรอก)
๑. ชื่อ และนามสกุลของผู้รับการประเมิน

.

๒. วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา

สาขาวิชา

๓. เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่

เดือน

ระดับการศึกษา
จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.
พ.ศ.

.
.

ตาแหน่ง

.

๔. ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงานหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ดังนี้ (เฉพาะสายผู้บริหาร)
๔.๑
รวม
ปี
เดือน
๔.๒
รวม
ปี
เดือน
๔.๓
รวม
ปี
เดือน
๕. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
กอง
.
๖. ประวัติการถูกดาเนินการทางวินัย(ถ้ามี)

เมื่อวันที่

ระดับ
เดือน

ขั้น
พ.ศ.

บาท
.
.
.
.

๗. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ

วันที่

(ลงชื่อ)
(
ตาแหน่ง
เดือน

ผู้รับการประเมิน
)
.
พ.ศ.
.

-๒–
ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด)
การประเมิน
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งสายงานใหม่
๑. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- การรักษาวินัย
- ประวัติส่วนตัว ความประพฤติส่วนตัว
- ประวัติการทางาน และพฤติการณ์อื่น
- การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของทางราชการ
- การปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

ระดับการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑๐

๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความตั้งใจในการทางานที่ได้รับมอบหมายหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ไม่ละเลยต่องานยอมรับผลงานของตนเองด้านความสาเร็จและความ
ผิดพลาด ไม่ปัดความรับผิดชอบ
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
- ตั้งใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
- จริงใจที่จะปรับปรุงตนเองได้ดีขึ้น

๑๐

๓. ความอุตสาหะ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีความมานะอดทน เอาใจใส่หน้าที่การงาน
- กระตือรือร้น อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
- มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เฉื่อยชา
- ไม่ย่อท้อ สนใจแก้ไขงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต่างๆ
- ตั้งเป้าหมายให้งานสาเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ

๑๐

๔. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
- ทางานร่วมกับเพื่อร่วมงานได้เป็นอย่างดี
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ
- เป็นที่ยอมรับนับถือและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน

๑๐

-๓-

ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด)
การประเมิน
๕. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความรู้ความชานาญในหน้าที่รับผิดชอบ
- สามารถปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
- งานมีความถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย
- มีการพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ
- ประสบการณ์ในการทางาน

ระดับการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑๐

๖. ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ พิจารณาจากพฤติกรรมเช่น
- มีความละเอียดไม่มีข้อผิดพลาด
- ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการทางาน
- ไม่มองข้ามในเรื่องเล็กน้อย
- มีความแม่นยาถูกต้องในระเบียงแบบแผนและรูปแบบ

๑๐

๗. ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทางาน การปรับปรุงงาน
- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
- ความคิดสร้างสรรค์ในการทางานยากหรืองานใหม่ให้สาเร็จเป็นผลดี

๑๐

๘. ทัศนคติและแรงจูงใจ
- ทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการและงานในหน้าที่
- แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทางาน
- ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน
- แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายโครงการ หรือ
แผนงานที่รับผิดชอบ

๑๐

๙. ความเป็นผู้นา พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- คว าม สา มา รถ ใน กา รม อง กา รณ์ ไ กล ก าร ตั ด สิ น ใจ ก าร ว า งแ ผ น
การมอบหมายงาน การให้ ค าแนะน าและพั ฒ นา การควบคุ ม งาน
ความใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ความคิดลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ

๑๐

๑๐.
-

บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
การวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์
ความเชื่อมั่นในตนเองตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสมงาน

๑๐

รวม

๑๐๐

-๔-

ตอนที่ ๓ สรุปผลการประเมิน
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖๐)
(ระบุเหตุผล)

.
.
.
.
.

สรุปผลการประเมิน
( ) สมควรแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากผ่านการประเมิน
( ) ไม่สมควรแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใหม่ได้ เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน
(ลงชื่อ)
(
ตาแหน่ง
วันที่

เดือน

ผู้ประเมิน
)
.
พ.ศ.

หมายเหตุ : ผู้ประเมินคือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
ผู้บังคับบัญชาได้แก่นายกเทศมนตรีหรือผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

.

เอกสารหมายเลข 6
เนื้อหาวิชาการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ตาแหน่งประเภททั่วไป ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข)
๑๐๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ภาครัฐ พ.ศ. 2560
2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการ
3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข จัดซื้อจัด จ้างและการ บริ ห ารพัส ดุภ าครั ฐ พ.ศ.
เพิ่มเติม
2560
4 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน . ท้องถิ่น พ.ศ. การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ต่อหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. 2542
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการ จ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินของ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
7 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ านวยความสะดวกในการ เพิ่มเติม
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
8 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติม
9. ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคมเศรษฐกิจ 7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ”
การเมือง นโยบายของรัฐบาล
ของตาแหน่งที่ สมัครสอบ

ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ๑๐๐ คะแนน
- ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์และนาผลการประเมินของผู้บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย
หมายเหตุ : ผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๖๐

