
ประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

   ………………………………….…………. 

  ด้วยเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ จะด าเนินการรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา     

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ 18 และข้อ 19 
จึงรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   จ านวน 1 อัตรา 

2.  คุณสมบัติของผูมี้สิทธิสมัคร 
  2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม   
ดังต่อไปนี้ 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานเทศบาล 

 (ก) โรงเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง   
5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 
6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 

เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที ่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง การซ่อมแซม 

และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษา
ใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  3.  อัตราค่าตอบแทน 
   อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท 

4.  ระยะเวลาการจ้าง 
การจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดบุรีรัมย์ก่อนจึงท าสัญญาจ้าง โดยพนักงานจ้างตามภารกิจให้ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี 

5.  การรับสมัคร 
5.1 ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบ

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่  24  กุมภาพันธ์  2563  ถึงวันที่  4  มีนาคม  2563 ในวันและเวลาราชการ   

5.2 หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร 
  1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

3. ส าเนาหลักฐานการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน 

จ านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 

6 เดือน  จ านวน 3 รูป 
6. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  เป็นต้น 
ส าเนาหลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัครจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง

ด้วยตนเองทุกฉบับ 
 

5.3 เงื่อนไขในการรับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครฯ ให้
ถูกต้องครบถ้วน และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  
เทศบาลต าบลโนนดินแดงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
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6.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 100 บาท 
(ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

7.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร   
เทศบาลต าบลโนนดินแดง จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยยึดหลักสมรรถนะ

ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่เทศบาลก าหนด รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก 

  8.  เกณฑ์การตัดสิน   
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้รับคะแนนในการประเมินแต่ละสมรรถนะ

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

9.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
         เทศบาลต าบลโนนดินแดง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ในวันที่  5  มีนาคม  2563  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
หรือทางเว็บไซต์  www.nondindaengcity.go.th 

10.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
เทศบาลต าบลโนนดินแดง จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  20  มีนาคม   

2563  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนดินแดง เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

  11.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
         เทศบาลต าบลโนนดินแดง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  
24  มีนาคม   2563  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือทาง
เว็บไซต์  www.nondindaengcity.go.th 

12.  การด าเนินการจัดจ้าง 
   เทศบาลต าบลโนนดินแดงจะด าเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุด
ตามล าดับในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนจึงท าสัญญาจ้าง โดยก าหนดให้บัญชีมีอายุ 1 ปี ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรร
มากกว่าจ านวนอัตราว่าง  และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลพิจารณา
แล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ  ณ  วันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

 
 

          (นายสมชัย  กอชัยศิริกุล) 
              นายกเทศมนตรีต าบลโนนดินแดง 



ภาคผนวก  ก 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

(แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง  ลงวันที่  13  กุมภาพันธ์  2563) 
 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม  
3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
4. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546  
7. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
8. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

100 โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย)  
 
ในวันที่ 20 มีนาคม 2563  
เวลา 09.00 - 10.30 น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
โนนดินแดง  

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐  

2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

5. กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

6. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 

100 โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย)  
 
ในวันที่ 20 มีนาคม 2563  
เวลา 10.30 - 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
โนนดินแดง 



3. คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลที่จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
1. บุคลิกภาพ 
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3. ทัศนคติ และแรงจูงใจ 
4. จริยธรรมและคุณธรรม  
5. ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
6. ปฏิภาณไหวพริบ 
7. ท่วงทีวาจา การพูดโต้ตอบ  
8. ทัศนคติต่อองค์กรและหน่วยงาน 
9. ประวัติการท างาน 

 

100 โดยวิธีการสัมภาษณ์  
เพ่ือพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 
การศึกษา ประวัติการท างาน และ
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้
เข้าสอบ ทั้งนี ้อาจใช้วิธีอ่ืนใด
เพ่ิมเติมก็ได้ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านด่างๆ เช่น ความรู้
ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกอย่างอ่ืน 
 
ในวันที่ 20 มีนาคม 2563  
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
โนนดินแดง 

 


