
 
  
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                 
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม 
 

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อท าการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ประเภทของพนักงานจ้างและต าแหน่งท่ีรับสมัคร 
 

1.1 ประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภท ทักษะ)     
   สังกัด  กองช่าง   
   ต าแหน่ง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)   จ านวน  2  อัตรา 
   ต าแหน่ง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า)   จ านวน  1  อัตรา 
   ต าแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์      จ านวน  1  อัตรา 
 

1.2 ประเภท   พนักงานจ้างทั่วไป        
   สังกัด  กองคลัง    
   ต าแหน่ง   คนงาน       จ านวน 1 อัตรา 
 

   สังกัด  กองช่าง 
     ต าแหน่ง    คนงาน      จ านวน  1  อัตรา 
   ต าแหน่ง   คนงานประจ ารถขยะ     จ านวน  3  อัตรา       

 (รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในเอกสารการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้) 
 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

2.1) ผู้ที่ประสงคส์มัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหมวด 1 ข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานจ้างเชี่ยวชาญพิเศษ 

อายุไม่เกิน 70 ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

/ก.... 
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ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่   
ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือ            
สมาชิสภาท้องถิ่น 

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็น         
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น           
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 

2.2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด ตามภาคผนวก ก  

แนบท้ายประกาศนี ้
3. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร    
ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถขอรับใบสมัครและ           

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเอง ต้ังแต่วันที่ 18 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ 
(เวลา 08.30 - 16.30 น.)  ณ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา                
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แต่งกายชุดสุภาพ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 
035-701-216, เว็ปไซต์ http://www.samphaolom.go.th/, Facebook : อบต.ส าเภาล่ม 
 

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งรับรองส าเนา

เอกสารทุกฉบับ ดังนี้ 
๔.๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า   ขนาด   1  นิ้ว             
 ซึ่งถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้ว ไม่เกิน  6  เดือน  จ านวน  3  รูป 
 และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ - สกุล ที่ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
๔.๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1  ฉบับ 
๔.๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ 
๔.๔) ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาประกาศนียบัตร   

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก           
ผู้มีอ านาจอนุมัตภิายในวันปิดรับสมัคร (ถ้ามีหรือระบุในคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งภาคผนวก ก) จ านวน  1  ฉบับ 

๔.๕) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript Records) ฉบับภาษาไทย ที่แสดงว่า                
เป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
ภายในวันปิดรับสมัคร (ถ้ามีหรือระบุในคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งภาคผนวก ก)  จ านวน  1  ฉบับ 

๔.๖) ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน ที่รับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม            
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานส่วนต าบล จ านวน  1  ฉบับ 

/4.7)... 
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๔.๗) ถ้าเป็นชายต้องมีส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน ( สด.9) หรือใบรับรองผล          
การตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.43) หรือใบทหารกองหนุนอย่างใดอย่างหนึ่ง  จ านวน  1  ฉบับ 

๔.๘) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล  หรือใบส าคัญการ
สมรส เป็นต้น        จ านวน  1  ฉบับ 

๔.๙) ส าหรับผู้ประสงค์สมัคร  พนักงานจ้างตามภารกิจ   (ประเภท ทักษะ)                       
ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ พนักงานขับรถยนต์ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์             
ตามประเภทและชนิดที่กฎหมายก าหนดนั้น ๆ และต้องมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือ
หน่วยงาน ซึ่งระบุถึงเป็นผู้มีทักษะความสามารถและประสบการณ์ของต าแหน่งที่สมัคร ไม่ต่ ากว่า 5 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

5. เงื่อนไขในการสมัคร 
5.1) ผู้สมัคร สามารถสมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้เพียง              

ต าแหน่งเดียวเท่านั้น และเม่ือสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 
5.2) การสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามประกาศนี้  ถือว่า

ผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อสมัครและรับรองข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 
หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงาน 

5.3) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียด            
ต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง หากในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
ผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครนี้ 
ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครในครั้งนี้ และไม่มีสิทธิ์เป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม 

 

6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 

จ านวน  100  บาท 
โดยผู้สมัคร สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ฯ ได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น           

และเมื่อผู้สมัครได้สมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหา               

และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พร้อมด้วยเลขประจ าตัวสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที ่                         
27  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม, เว็ปไซต์ 
http://www.samphaolom.go.th/ และท่ี Facebook : อบต.ส าเภาล่ม 
 

 

8. วันเวลาและสถานที่สอบ (ประเมินสมรรถนะ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม จะด าเนินการสอบ (ประเมินสมรรถนะ) ในวันที่               

3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

(1) สอบข้อเขียน      ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐  -  10.00 น.   
(2) สอบปฏิบัติ  เวลา  10.30 น.  เป็นต้นไป   
(3) สอบสัมภาษณ์      เวลา    ๑3.๐๐ น.  เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข.) 

/(8.1)... 
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8.1) ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้  
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น 

สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว โดยทับเสื้อไว้ในกางแดง สวมรองเท้าหุ้มส้น รวมทั้งสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาในระหว่างท าการสอบ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

2. น าบัตรประจ าตัวประชาชนและบัตรประจ าตัวสอบมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบ 
3. เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด 
4. ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้สอบท่านอ่ืน 
5. ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่าท่านทุจริต

ในการสอบครั้งนี้ 
6. ในกรณีผู้สมัครสอบรายใด เข้าห้องสอบสายเกิน ๑๕ นาที ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบและ            

จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ  
 

*** หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต คณะกรรมการมีสิทธิ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชาได้ 

 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง ยึดหลักสมรรถนะ             

ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการ เป็นส ำคัญ ภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด               
ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงำนจ้ำง ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดยผู้สมัครเข้ำรับ                 
กำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง ต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน                
และมีรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครแนบท้ำยประกำศนี้ (ภำคผนวก ข.) 

 

10. กรณีการทุจริต 
ในกรณีที่ปรากฏมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม    

ในการสอบ ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง รายงานให้องค์การ      
บริหารส่วนต าบลส าเภาล่มทราบ เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบทั้งหมด หรือพิจารณายกเลิก           
การสอบภาคที่เกิดการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร     

 

11. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านวิธีการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนตามที่ก าหนด           

ในหลักสูตรวิธีการสรรหาและเลือกสรรแต่ละภาค โดยจะเรียงล าดับผู้สอบจากผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุด                 
ไปหาคะแนนน้อยที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

11.1) ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการคัดเลือกแต่ละภาค
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 

11.2) ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ต้องได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
11.3) กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมกันเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ         

ที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
11.4) ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
11.5) ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน 

เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
 

/12… 
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12. การประกาศผลการคัดเลือก       
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม จะประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เป็นพนักงานจ้างให้ทราบโดยทั่วกัน ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม, เว็ปไซต์ http://www.samphaolom.go.th/ และท่ี Facebook : อบต.ส าเภาล่ม 

 

13. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
13.1) การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  โดยเรียงล าดับจากผู้สอบ              

ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับถึงต่ าสุด ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

13.2) องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้างไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และ
ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้             
เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่มีการเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้าง 
ไปแล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในครั้งนี้ยังมีผลใช้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัด
จากวันที่บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้มีอายุครบ 1 ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ใหม่แล้วแต่กรณี 

13.3) ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ คือ 

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น และได้มีหนังสือส่ง           
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์              
รับลงทะเบียน 

(๓) ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะสั่งจ้าง
และแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 

13.4) ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศผลไว้ จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่        
เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบุคคลที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร และ      
เมื่อได้ท าสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่แล้ว 

 

14. ระยะเวลาการจ้าง 
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องท าสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม 

ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระยะเวลา           
การจา้งตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่มก าหนด 

 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม จะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของ      
พนักงานจ้างทุกประเภทเพ่ือต่อสัญญาจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หากพนักงานจ้างผู้ใดได้รับการประเมินแล้วไม่ผ่านการประเมินผล การประเมินผล           
การปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่มจะรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้ความเห็นชอบในการเลิกจ้าง และให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลง  

/องค์การ... 
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องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น            
พนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ               
ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และตามข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา              
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม        
ถึงปัจจุบัน ในรูปของคณะกรรมการ โปรดอย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือ 
ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้าง หรือทุจริตเพ่ือให้ผ่าน
การสอบคัดเลือกได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่มทราบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓5-701-216
เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 

(นายสมเกียรติ  พิทักษ)์ 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) 
ลงวันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. ประเภทพนักงานจ้าง  :  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภท ทักษะ) 
 

ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) สังกัด   กองช่าง 
 

อัตราว่าง จ านวน  2  อัตรา 
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง               

เล็ก ๆ น้อย ๆ รวมทั้งท าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยพร้อมที่ใช้ปฏิบัติราชการอยู่เสมอ หรืองำนอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย 

 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โดยเฉพาะรถบรรทุกขยะ ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ รวมทั้งท าความสะอาด อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา                
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่ใช้ปฏิบัติราชการอยู่เสมอพร้อมทั้งด าเนินการจัดท า
รายงานการใช้รถไว้เป็นหลักฐาน จัดท าใบแจ้งเสนอข้อบกพร่องของรถที่จ าเป็นจะต้องซื้อ หรือจ้างเหมาเพ่ือ
ปรับปรุงซ่อมแซม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
1. มีความรู้ความช านาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี 
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามประเภทและชนิดที่กฎหมายก าหนด (ประเภท 2 ขึ้นไป) 
2. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โดยมีหนังสือรับรอง

การท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ ไม่ต่ ากว่า 5 ปี  
 

5. อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  9,400.-  บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
6. ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ได้มีมติเห็นชอบการจ้าง 
 
สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) 
ลงวันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. ประเภทพนักงานจ้าง  :  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภท ทักษะ) 
 

ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถกระเช้า) สังกัด   กองช่าง 
 

อัตราว่าง จ านวน  1  อัตรา 
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง               

เล็ก ๆ น้อย ๆ รวมทั้งท าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยพร้อมที่ใช้ปฏิบัติราชการอยู่เสมอ หรืองำนอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย 

 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โดยเฉพาะรถกระเช้า  ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็ก ๆ น้อย ๆ  รวมทั้งท าความสะอาด  อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ  ของเครื่องจักรกลขนาดเบาที่อยู่ใน          
ความรับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่ใช้ปฏิบัติราชการอยู่เสมอพร้อมทั้งด าเนินการจัดท ารายงาน
การใช้รถไว้เป็นหลักฐาน จัดท าใบแจ้งเสนอข้อบกพร่องของรถที่จ าเป็นจะต้องซื้อ หรือจ้างเหมาเพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
1. มีความรู้ความช านาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี 
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามประเภทและชนิดที่กฎหมายก าหนด (ประเภท 2 ขึ้นไป) 
2. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โดยมีหนังสือรับรอง

การท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ ไม่ต่ ากว่า 5 ปี  
 

5. อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  9,400.-  บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
6. ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ได้มีมติเห็นชอบการจ้าง 
 
สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) 
ลงวันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. ประเภทพนักงานจ้าง  :  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภท ทักษะ) 
 

ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์   สังกัด   กองช่าง 
 

อัตราว่าง จ านวน  1  อัตรา 
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส านักงาน  ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ 

รวมทั้งท าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย          
พร้อมที่ใช้ปฏิบัติราชการอยู่เสมอ หรืองำนอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ขับรถยนต์ส านักงาน ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ รวมทั้ง             
ท าความสะอาด อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ  องเครื่องจักรกลขนาดเบาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้อยู่ใน     
สภาพเรียบร้อยพร้อมที่ใช้ปฏิบัติราชการอยู่เสมอพร้อมทั้งด าเนินการจัดท ารายงานการใช้รถไว้เป็นหลักฐาน 
จัดท าใบแจ้งเสนอข้อบกพร่องของรถที่จ าเป็นจะต้องซื้อ หรือจ้างเหมาเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
1. มีความรู้ความช านาญในการขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี 
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามประเภทและชนิดที่กฎหมายก าหนด (ประเภท 1) 
2. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับรถยนต์ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจาก

นายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ ไม่ต่ ากว่า 5 ปี  
 

5. อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  9,400.-  บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
6. ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ได้มีมติเห็นชอบการจ้าง 
 
สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) 

ลงวันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. ประเภทพนักงานจ้าง  :  พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ต าแหน่ง  คนงาน    สังกัด กองคลัง  จ านวน  1  อัตรา 
      สังกัด กองช่าง  จ านวน  1  อัตรา 
 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานท่ัวไป ช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านการใช้แรงงานอันเป็น
ประโยชน์ต่อราชการและส่วนรวม ด้านงานธุรการ ด้านงานสารบรรณ พร้อมปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย  
 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- เพศชาย 
- ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
- สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ 
- มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ 
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

4. อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  9,000  บาท 
 

5. ระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) 

ลงวันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. ประเภทพนักงานจ้าง  :  พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ    สังกัด กองช่าง 
 

อัตราว่าง จ านวน  3  อัตรา 
 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่     
ต าบลส าเภาล่มตามวันที่ก าหนด ตลอดจนการน าขยะมูลฝอยไปท าลายยังที่ท าลาย ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- เพศชาย 
- ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
- สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ 
- มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ 
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

4. อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  9,000  บาท 
 

5. ระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ข. 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม  

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) 
ลงวันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 

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

ประเภทพนักงานจ้าง :  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภท ทักษะ) 
ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) สังกัด  กองช่าง    จ านวน  2  อัตรา 
ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า)  สังกัด  กองช่าง    จ านวน  1  อัตรา 
ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์     สังกัด  กองช่าง    จ านวน  1  อัตรา 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังน ี้ 
 

สมรรถนะ คะแนน 
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์เบื้องต้น  
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนต าบล  
- พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522  
- ความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

50 
 

โดยวิธ ี
สอบข้อเขียน 

(ปรนัย) 

ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
- ทดสอบทักษะการขับและใช้เครื่องจักรขนาดเบา  
  (รถบรรทุกขยะ/รถกระเช้า /รถยนต์ส านักงาน (รถกระบะ) : ทดสอบ 
  ตามต าแหน่งของผู้สมัคร) 
- ทดสอบการปฏิบัติตามกฎจราจร   (ตามที่ อบต.ส าเภาล่ม ก าหนด) 

50 โดยวิธ ี
สอบปฏิบัติ 

(ขับรถบรรทุกขยะ/ 
รถกระเช้า/ 

รถยนต์ส านักงาน) 
ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
            ทดสอบโดยพิจารณาจากความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์  ในการ
ปฏิบัติงาน การพูดจาฉะฉาน ชัดเจน ใช้ค าพูดเหมาะสม ปฏิภาณไหวพริบ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถ ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
บุคลิกและการวางตัว มนุษย์สัมพันธ์และการปรับตัว ประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ทัศนคติที่มีต่อต าแหน่งที่สมัคร 
ทัศนคติที่มีต่อองค์กร หรืออ่ืน ๆ 

100 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม 20๐  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ข. 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม  

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) 
ลงวันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 

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

ประเภทพนักงานจ้าง :  พนักงานจ้างทั่วไป  
ต าแหน่ง   คนงาน     สังกัด  กองคลัง  จ านวน  1  อัตรา 
ต าแหน่ง   คนงาน     สังกัด  กองช่าง  จ านวน  1  อัตรา 
ต าแหน่ง   คนประจ ารถขยะ    สังกัด  กองช่าง  จ านวน  3  อัตรา 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังน ี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ คะแนน 
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ทดสอบโดยพิจารณาจากความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน    
การพูดจาฉะฉาน ชัดเจน ใช้ค าพูดเหมาะสม ปฏิภาณไหวพริบ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า บุคลิกและการ
วางตัว มนุษย์สัมพันธ์และการปรับตัว ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน ทัศนคติที่มีต่อต าแหน่งที่สมัคร ทัศนคติที่มีต่อองค์กร 
หรืออ่ืน ๆ 

100 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

 
รวม 

 

 
10๐ 

 


