ประกาศกรมทรัพยากรน้า
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
...............................................
ด้ ว ยส้ ำ นั ก งำนทรั พ ยำกรน้ ำ ภำค 8 กรมทรั พ ยำกรน้ ำ ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ ำ ง
เป็ นพนั กงำนรำชกำรทั่วไป สังกัดส้ ำนั กงำนทรัพยำกรน้ำ ภำค 8 กรมทรัพยำกรน้ำ ฉะนัน อำศัยอ้ำ นำจตำม
ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ 11 กันยำยน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขกำรเลื อกสรรพนั กงำนรำชกำร และแบบสัญ ญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2552 ประกำศ
คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง กำรก้ำหนดลักษณะงำนและ
คุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และกำรจัดท้ำ กรอบอัตรำก้ำลังพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 และประกำศคณะ
กรรมกำรบริ ห ำรพนั ก งำนรำชกำร ลงวั น ที่ 26 กั น ยำยน พ.ศ. 2555 เรื่อ ง กำรก้ ำ หนดลั ก ษณะงำนและ
คุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และกำรจัดกรอบอัตรำก้ำลังพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) จึงประกำศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป สังกัดส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำภำค 8 กรมทรัพยำกรน้ำ
โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี
1. ชื่อกลุ่มงาน ต้าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อต้ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
อัตรำว่ำง
1 อัตรำ
ค่ำตอบแทน 18,000 บำท
1.2 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ชื่อต้ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ
อัตรำว่ำง
1 อัตรำ
ค่ำตอบแทน 18,000 บำท
1.3 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติและความรับผิดชอบของต้าแหน่ง (รายละเอียดปรากฏตามแนบท้าย
ประกาศ)
1.4 สิทธิประโยชน์ ตำมระเบียบส้ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 และ
ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำรก้ำหนด
1.5 ระยะเวลาการจ้าง นับตังแต่วันท้ำสัญญำเริ่มจ้ำงจนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561
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-22. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุ ไม่ต่้ำกว่ำ 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก้ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
(5) ไม่ เป็ น ผู้ ด้ ำ รงต้ ำ แหน่ งทำงกำรเมื อ ง กรรมกำรพรรคกำรเมื อง หรือ เจ้ ำหน้ ำที่ ในพรรค
กำรเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้ำคุกโดยพิพำกษำถึงที่สุดให้จ้ำคุกเพรำะกระท้ำควำมผิดทำงอำญำ
เว้นแต่เป็นโทษส้ำหรับควำมรับผิดชอบที่ได้กระท้ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท้ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของ
ส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องน้ำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ.
ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2553 มำยื่นด้วย
ส้ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับสมัครและไม่อำจเข้ำรับกำรเลือกสรรเพื่อจ้ำง
เป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ทังนี ตำมหนังสือกรมสำรบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนำยน 2501 ตำมควำมในข้อ 5 ของค้ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538
2.2 คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง
ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ ำ รั บ กำรเลื อ กสรรเป็ น พนั ก งำนรำชกำร ขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง
ตังแต่วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ในวันและเวลำรำชกำรภำคเช้ำ เวลำ 08.30 น. – 12.00 น.
ภำคบ่ำย เวลำ 13.00 – 16.30 น. ณ ส่วนอ้ำนวยกำร ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำภำค 8 ถนนทุ่งควนจีน ต.ควนลัง
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด้ำ ขนำด 1.5 x 2 นิว โดยถ่ำยครังเดียว
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จ้ำนวน 3 รูป
/(๒) ส้ำเนำแสดงผล…

-3(2) ส้ำเนำแสดงผลกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี ให้ยื่นส้ำ เนำปริญญำบัตร และส้ำเนำระเบียน
แสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of Record) ส้ำหรับต่้ำกว่ำปริญญำตรี ให้ยื่นส้ำเนำประกำศนียบัตร และส้ำเนำ
ระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมประกำศรับ
สมัคร จ้ำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส้ำเร็จกำรศึกษำ และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ้ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับ
สมัคร คือวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ในกรณีที่ไม่สำมำรถน้ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น้ำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส้ำ เร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ให้ส้ำเร็จกำรศึกษำ ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในก้าหนดวันปิดรับสมัครวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มำยื่นแทนก็ได้
(3) ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชน และส้ำเนำทะเบียนบ้ำน จ้ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
(4) ส้ำเนำหลั กฐำนอื่น ๆ เช่น ใบส้ำคัญ กำรสมรส (เฉพำะผู้ สมัครเพศหญิ ง) ใบเปลี่ ยนชื่อ –
นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน จ้ำนวน 1 ฉบับ (ถ้ำมี)
(6) หนังสือส้ำคัญรับรองกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร เช่น สด.8 สด.9 และ สด. 43. และอื่นๆ
(เฉพำะผู้สมัครเพศชำย)
ทังนี ส้ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค้ำรับรองว่ำ “ส้ำเนำถูกต้อง”และลงชื่อก้ำกับไว้ด้วย
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่ำสมัครสอบ เป็นจ้ำนวนเงิน 200 บำท (เงินสองร้อยบำทถ้วน) เมื่อสมัครแล้ว
ค่ำธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ำยคืนให้
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
- ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครได้เพียง 1 ต้ำแหน่ง เท่ำนัน และเมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้
- ผู้ ส มัค รเข้ำรั บ เลื อ กสรรจะต้ อ งรับ ผิ ด ชอบในกำรตรวจสอบและรับ รองตนเองว่ำ เป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส้ำหรับต้ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียด
ต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อมทังยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำก
ผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมวุฒิของต้ำ แหน่งที่สมัคร อันมีผลท้ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์
สมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับเลือกสรรครังนีเป็น โมฆะส้ำหรับผู้นัน
และส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำภำค 8 จะไม่คืนค่ำสมัครสอบในกำรสมัครด้วย
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-44. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการปะเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
ก้าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำภำค 8 จะประกำศรำยชื่อผู้มี สิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทั ก ษะ และสมรรถนะ และก้ ำ หนดวัน เวลำ สถำนที่ ในกำรประเมิ น ในวัน ที่ 27 พฤศจิ ก ำยน พ.ศ. 2560
ณ ป้ำยประชำสัมพันธ์ชัน 1 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำภำค 8 และทำง www.dwr.go.th หัวข้อ “ประกำศรับสมัคร”
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีกำรประเมิน รำยละเอียด
ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี
6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ ำ เป็ น ผู้ ที่ ผ่ ำ นกำรเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในกำรประเมิ น ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครังไม่ต่้ำกว่ำร้อยละ 60
6.2 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะครังที่ 2
จะต้ องเป็ น ผู้ ส อบได้ คะแนนในกำรประเมิ น ควำมรู้ค วำมสำมำรถ ทั กษะและสมรรถนะ ครังที่ 1 ไม่ ต่้ำ กว่ำ
ร้อยละ 60
6.3 กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล้ำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงล้ำ ดับที่จำกผู้สอบได้คะแนนกำร
ประเมินสมรรถนะครังที1่ และ ครังที่ 2 รวมกัน ดังนี
1) ผู้มีคะแนนมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล้ำดับที่สูงกว่ำ
2) หำกคะแนนรวมครังที่ 1 และครังที่ 2 เท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมิน ครังที่ 2
มำกกว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในล้ำดับที่สูงกว่ำ
3) หำกคะแนนกำรประเมินครังที่ 2 เท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ้ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่
ในล้ำดับที่สูงกว่ำ
7. การประกาศรายชื่อและการขึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ส้ ำ นั ก งำนทรั พ ยำกรน้ ำ ภำค 8 จะประกำศรำยชื่ อ ผู้ ผ่ ำ นกำรเลื อ กสรรตำมล้ ำ ดั บ คะแนนสอบ
ณ ป้ ำยประชำสั มพัน ธ์ชัน 1 ส้ำนั กงำนทรัพยำกรน้ำภำค 8 และทำง www.dwr.go.th หั ว ข้อ “ประกำศรับ
สมัคร” โดยรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิ กหรือสินผลไปเมื่อเลือกสรรครบก้ำหนด 2 ปี นับแต่วันขึนบัญชีหรือ
นับแต่วันประกำศรับสมัครในต้ำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันนีใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดท้าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
8.1 กำรจัดท้ำสัญญำจ้ำงจะเป็นไปตำมล้ำดับที่ในบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร หำกผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ถึงล้ำดับที่จะจ้ำงไม่ประสงค์จะเข้ำปฏิบัติงำนในต้ำแหน่งว่ำงดังกล่ำว จะถือว่ำสละสิทธิ์ไม่เข้ำรับกำรจัดท้ำสัญญำจ้ำง
8.2 ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท้ำสัญญำจ้ำงตำมที่กรมทรัพยำกรน้ำก้ำหนด
/8.3. ในกรณี…

เอกสารแนบ
รายละเอียดของตาแหน่งที่รับสมัครสอบ
แนบท้ายประกาศกรมทรัพยากรนาลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ตาแหน่งที่ 1
ชื่อตาแหน่ง
อัตราค่าตอบแทน

ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
18,000 บาท

1. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่ อสนับสนุนการบริหารสานักงานในด้านต่างๆ เช่น งาน
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคล งานบริ ห ารงบประมาณ งานการเงิน และบัญ ชี งานพั ส ดุ งานบริห ารแผนปฏิ บัติ ราชการ
งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารอาคารสถานที่ เป็นต้น
(2) ปฏิบัติงาน ร่าง โต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม
จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ
(3) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสาหรับการประชุม
เป็นต้น
(4) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
3. หลักสูตรการสอบแข่งขัน
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมิน ครังที่ 1
1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่
1.1 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้า
1.2 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้า
1.3 กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งได้แก่
2.1 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.2 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงาน
การประชุม
2.3 ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณและพัสดุ

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
(100 คะแนน) สอบข้อเขียน
50 คะแนน
(ปรนัย)

50 คะแนน

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
2.4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2.5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2.6 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
2.7 ความรู้ด้านการวิเคราะห์จัดทาแผนงาน งบประมาณ ประจาปี และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมิน ครังที่ 2
ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยวิธีการสัมภาษณ์ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
ประสบการณ์ ท่ ว งท่ า วาจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์ ทั ศ นคติ การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
ผู้ ร่ ว มงาน สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ความคิ ด ริ เริ่ ม และสร้ า งสรรค์ ปฏิ ภ าณ
ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน

100

สอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบ
รายละเอียดของตาแหน่งที่รับสมัครสอบ
แนบท้ายประกาศกรมทรัพยากรนาลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ตาแหน่งที่ 2
ชื่อตาแหน่ง
อัตราค่าตอบแทน

ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
18,000 บาท

1. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกาหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา
ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
(3) จัดทารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อม
ใช้งาน
(5) ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รายงาน สรุปความเห็นที่เกี่ยวกับงานพัสดุ
(6) ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุ
(7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันทุกสาขาวิชา
3. หลักสูตรการสอบแข่งขัน
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมิน ครั้งที่ 1
1. ความรู้ทั่วไป ได้แก่
1.1 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้า
1.2 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้า
1.3 กฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งได้แก่
2.1 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
( 100 คะแนน) สอบข้อเขียน
50 คะแนน
(ปรนัย)

50 คะแนน

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
๒.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3 ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP)
2.4 หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
๒.5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพัสดุ
2.6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
2.7 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมและการจาหน่ายพัสดุ

คะแนนเต็ม

การประเมิน ครั้งที่ 2
100 คะแนน
ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ จ ากประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประวั ติ ก ารท างาน
ประสบการณ์ ท่วงท่าวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพ
และพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน

วิธีการประเมิน

สัมภาษณ์

