
        
 
 
 
        

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลดอนยาง 
เรื่อง  การรบัสมัครบคุคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปน็พนักงานจ้าง 

................................ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดชุมพร  เรื่อง  หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๔ การสรรหา
และการเลือกสรร ข้อ  ๑๘  ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๑. ประเภทของพนกังานจ้าง  ชื่อตําแหนง่ และรายละเอียดการจ้าง 
 ๑.๑ พนกังานจ้างตามภารกิจ 
  ๑.๑.๑ ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ      จํานวน ๒  อัตรา 
   (สังกัด สํานักปลัด ๑ อัตรา/ สังกัด ส่วนการคลัง ๑ อัตรา) 
 ๑.๒ พนกังานจ้างทั่วไป 
  ๑.๒.๑ ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์      จํานวน ๑  อัตรา 
   (สังกัด สํานักปลัด) 
  ๑.๒.๒ ตําแหน่ง  พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง (รถบด) จํานวน ๑  อัตรา 
   (สังกัด ส่วนโยธา) 

  รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศน้ี  

  ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

 2.๑ คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี  
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต         
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นสําหรับ
พนักงานส่วนตําบล   
   (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค) โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 

/(๕) ไม่เป็นผู้... 
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  (๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  (๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 (๙) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร (ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่าย
บริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๕๑) 

 2.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการ
รับสมัครแต่ละตําแหน่ง  แนบท้ายประกาศน้ี 

๓. การรบัสมัคร 
 ๓.๑ วันเวลาและสถานที่รบัสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร

พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สํานักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ ๐-๗๗๕๑-๐๙๐๐ หรือ www.donyang.go.th 

 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่             

รับสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 
  (๑) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับ 
  (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและ           

ลงช่ือกํากับ 
  (๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๓ x ๔ ซม. (ขนาด ๑ น้ิว) 

ถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย 
  (๔) สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและช่ือกํากับ 
  (๕) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน

ตําบลกําหนด จํานวน ๑ ฉบับ 
  (๖) สําเนาภาพถ่ายหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน ช่ือ – สกุล (ถ้ามี) 

จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับ 

 
 

/๓.๓ ค่าธรรมเนียม... 
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 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  จํานวน  ๑๐๐.- บาท 
  ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืน เมื่อได้ประกาศรายช่ือเป็นผู้มีสิทธิเข้าสรรหาและเลือกสรร 

เว้นแต่มีการยกเลิกการสรรหาและการเลือกสรรคร้ังน้ีทั้งหมด เน่ืองจากมีการทุจริตหรือ ส่อไปในทางทุจริตจึงให้      
จ่ายคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้เก่ียวข้องกับการทุจริตน้ัน 

 ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ันต้ังแต่ต้น 

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และกําหนดวัน เวลา 
สถานที่สอบ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนยาง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และทางเว็บไซต์  www.donyang.go.th  

 ๕. วัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาง จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  ๕.๑   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
   ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา สถานที ่ ภาควิชาทีส่อบ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ที่ทําการองค์การบริหารส่วน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 

  ตําบลดอนยาง (ภาค ก) และ 
   ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ 
   ตําแหน่ง (ภาค ข) 
    

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่ทําการองค์การบริหารส่วน ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
  ตําบลดอนยาง (ภาค ค สอบสมัภาษณ์) 
    

 

 

 

/๕.๒ พนักงาน... 
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  ๕.๒   พนักงานจ้างทั่วไป 
   ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถบด) 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา สถานที ่ ภาควิชาทีส่อบ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่ทําการองค์การบริหารส่วน ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
  ตําบลดอนยาง (ภาค ค สอบสมัภาษณ์) 
    
 
 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาง จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีสอบข้อเขียน 
และสอบสัมภาษณ์ โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง  ซึ่งประกอบด้วย 
  ๖.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อสอบปรนัย)  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน   
   ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   ๒) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   ๓) ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
เก่ียวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ 
   ๔) ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ 
การสรุปความ การสะกดคํา ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และ
อุปมาอุปมัย  
   ๕) ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

  ๖.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ข้อสอบปรนัย)  คะเนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
   ๑) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   ๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
   ๓) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   ๔) วิชาความรู้เก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

  ๖.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะเนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
   ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้รับการเลือกสรรและจากการสัมภาษณ์ 
ทั้งน้ีอาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
 
 

/๗. หลักเกณฑ์... 
 
 



- ๕ - 
 
 

 ๗. หลกัเกณฑ์การตดัสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก), ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) 
รวมกันแล้วไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดําเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนน ที่สอบได้ การประกาศผล
การสอบคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาง จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือก โดยเรียงจากผู้ที่ได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ได้คะแนนภาค ค มากกว่าอยู่ในลําดับ
ที่สูงกว่า หากได้คะแนนภาค ค เท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหากได้
คะแนนภาค ข เท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนภาค ก มากกว่าอยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหากยังเท่ากันจะให้ผู้ได้รับ               
เลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

 ๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบญัชีรายชือ่ผู้ผา่นการเลอืกสรร  
 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนที่
สอบได้  ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาง อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร และทางเว็บไซต์  www.donyang.go.th โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไป
เมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปี นับจากวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันน้ีใหม่แล้วแต่กรณี 

 ๙. การจัดทาํสญัญาจ้างผูผ้่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยางกําหนด และ
กําหนดระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2556 
     
 

(ลงช่ือ) 
                  ( นายกฤษณ์  สขุแก้ว ) 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเก่ียวกับการรบัสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที ่ ๑  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

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

ตําแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา 
 
๑.  ประเภทของพนกังานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๒.  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา 

๓.  ลักษณะงานและหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของตําแหน่ง 
  ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาเก่ียวกับการออกแบบการควบคุมการก่อสร้าง และบํารุงรักษาด้านช่างโยธา 
การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ช่องนํ้า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคาร
ชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน เป็นต้น ช่วยปฏิบัติงานสํารวจต่างๆ เก่ียวกับงานช่างโยธา 
เช่น สํารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง สํารวจและทดลองวัสดุ สํารวจข้อมูลการจราจร คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณ
สามัญ ช่วยซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เคร่ืองมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสํารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๔.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ทางช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา 
สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. กําหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

๕.  อัตราว่าง  ๑  อัตรา 

๖.  ค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๖,๐๕๐.- บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 
๒,๙๕๐.- บาท 

๗.  สิทธปิระโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 
 

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



รายละเอียดเก่ียวกับการรบัสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที ่ ๑  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

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

ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
 
๑.  ประเภทของพนกังานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๒.  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  

๓.  ลักษณะงานและหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของตําแหน่ง 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การกํากับ 
ตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสาร    
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้อง
ของตัวเลข และตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสําเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ 
ช่วยจัดหาดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทําบันทึก ย่อเรื่อง               
ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเร่ืองสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออํานวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน               
ที่เก่ียวข้อง 

๔.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. 
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง 

๕.  อัตราว่าง  ๒  อัตรา 

๖.  ค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๖,๐๕๐.- บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 
๒,๙๕๐.- บาท 

๗.  สิทธปิระโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
 
 

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



รายละเอียดเก่ียวกับการรบัสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที ่ ๑  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

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

ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต ์
 
๑.  ประเภทของพนกังานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 

๒.  ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 

๓.  ลักษณะงานและหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของตําแหน่ง 
  ปฏิบัติงานขับรถยนต์ บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการ
ใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๔.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
  ๑)  สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
  ๒)  มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์               
ตามกฎหมาย 

๕.  อัตราว่าง  ๑  อัตรา 

๖.  ค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๖,๐๕๐.- บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 
๒,๙๕๐.- บาท 

๗.  สิทธปิระโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
 
 

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



รายละเอียดเก่ียวกับการรบัสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที ่ ๑  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

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

ตําแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถบด) 
 
๑.  ประเภทของพนกังานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 

๒.  ตําแหน่ง  พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง (รถบด) 

๓.  ลักษณะงานและหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของตําแหน่ง 
  ปฏิบัติงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง (รถบด) ดูแลความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ 
ของเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง (รถบด) และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๔.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
  ๑)  สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
  ๒)  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยขับเคร่ืองจักรกล        
ขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามท่ีกฎหมายกําหนด และ           
เป็นพนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

๕.  อัตราว่าง  ๑  อัตรา 

๖.  ค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๖,๐๕๐.- บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 
๒,๙๕๐.- บาท 

๗.  สิทธปิระโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
 
 

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



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังน้ี 

 
พนกังานจ้างตามภารกิจ และพนกังานจ้างทั่วไป 

 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑.  ความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ   
    (ความรู้ในหลักวิชาการที่เก่ียวข้องกับ   
งานในหน้าที่ของตําแหน่ง และความสามารถ   
หรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจ้าง   
    ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป ๑๐๐ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
    ๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ๑๐๐ โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
๒.  คุณสมบัติส่วนบุคคล ๑๐๐ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
    (ความเหมาะสมกับตําแหน่ง)   
    ๒.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา   
    ๒.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ   
    ๒.๓ มนุษย์สัมพันธ์   
    ๒.๔ ทัศนคติและแรงจูงใจ   
    ๒.๕ ฯลฯ   
   

รวม ๑๐๐  
 


