
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง 

เรื่อง  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
.................................................. 

 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
พนักงานจ้างทั่วไป (สังกัดส านักงานปลัดฯ)  
1. ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์    จ านวน   1   อัตรา 
2. ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จ านวน   1   อัตรา 
3. ต าแหน่ง คนงาน      จ านวน   1   อัตรา 
รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรร 

      ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์และไม่เกินหกสิบปีในวันรับสมัคร 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

  (ก) โรคเรื้อนและระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วันโรคในระยะอันตราย 
  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๕) ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด              

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
  /หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ 
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนต าบลมายื่นด้วย 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ

รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก)         

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลส ามะโรง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖2 ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติม โทร ๐๓๒-๔๗๔๙๑๕ 

๔.  เอกสาร หลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 

๖ เดือน และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่าย จ านวน  ๓ รูป 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 
(๔) ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕)             

ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน ๑ ฉบับ 
(๕) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 

(๖) เอกสารหลักฐานอ่ืน เช่น ทะเบียนสมรส การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ เป็นต้น (ถ้ามี) 
ทั้งนี้  ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ เอ ๔ (A ๔) เท่านั้น โดยให้ผู้สมัครเขียนค า 

รับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 

จ านวน ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมี
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 

/6.การประกาศ... 
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  ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร 
       องค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างและวัน เวลา สถานที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๖2 ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง โดยจะปิดไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล      
ส ามะโรง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง โทร. ๐-๓๒๔๗-๔๙๑๕   
ในวันและเวลาราชการ และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อและวัน เวลา สถานที่สรรหาและ
เลือกสรรเอง 

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข) 

๘. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า                    

ร้อยละ ๖๐  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได ้

๙. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้ทราบโดยทั่ วกัน โดยปิดประกาศไว้ ณ 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
ส ามะโรง โทร.๐-๓๒๔๗-๔๙๑๕ (ในวันและเวลาราชการ)  

๑๐.  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
          ณ องค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง จะประกาศรายชื่อพนักงานจ้างที่ได้รับการเลือกสรร 
โดยเรียงล าดับจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ และจะขึ้นบัญชีพนักงานจ้างไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่
ขึ้นบัญชี แต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรใหม่ และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ที่ได้รับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก องค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง จะแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบอีกครั้ง เพ่ือมา
รายงานตัว และหากผู้ที่ผ่านการเลือกสรรนั้น ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

๑๑.  การแต่งตั้งและการท าสัญญาจ้าง 
ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง 

ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร       
  องค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปของคณะกรรมการ
โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญด้วยกระบวนการที่ได้
มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่าหลงเชื่อ
หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบ
ข่าวประกาศใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้การสอบได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรได้ทราบ เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   4   เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 

 

 
             (นายชลชัย  เอ่ียมส าอางค์) 

                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง 
 



 
 

ผนวก ก 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง 

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
……………………….…………………….. 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 

2. ชื่อต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์      

3. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ บ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ

ของรถยนต์ ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องตามระยะเวลา รายงานข้อมูลการใช้รถยนต์และสภาพของรถยนต์
ต่อผู้บังคับบัญชา น ารถยนต์ตรวจสภาพ ต่อภาษีประจ าปี จัดท าประวัติการซ่อมรถยนต์ จัดท าสมุดบันทึกการ
ใช้รถยนต์ รับ-ส่งหนังสือราชการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. เพศชาย 
2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตรงตามทีก่ฎหมายก าหนด 
3. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือตามที่

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5. ระยะเวลาการจ้าง   
สัญญาจ้างจะเริ่มมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรงได้รับการส่งมอบ

รถบรรทุกดีเซลแล้ว (ทั้งนี้อาจมีการต่อสัญญาได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วน
ต าบล) 

6. อัตราว่าง จ านวน   1   ต าแหน่ง 

7. ค่าตอบแทน   
อัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท     

(-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 

8. สิทธิประโยชน์   
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง 
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
……………………….…………………….. 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 

2. ชื่อต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  

3. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา หรือเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง ตลอดจน

บ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. เพศชาย 
2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตรงตามทีก่ฎหมายก าหนด (ใบอนุญาตขับขี่รถยนตช์นิดที่ 2) 
3. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือตามที่

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5. ระยะเวลาการจ้าง   
สัญญาจ้างจะเริ่มมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรงได้รับการส่งมอบ

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ าอเนกประสงค์แล้ว (ทั้งนี้อาจมีการต่อสัญญาได้ตามความเหมาะสมและความ
จ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล) 

6. อัตราว่าง จ านวน   1   ต าแหน่ง 

7. ค่าตอบแทน   
อัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท     

(-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 

8. สิทธิประโยชน์   
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้างฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง 
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
……………………….…………………….. 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 

2. ชื่อต าแหน่ง คนงาน  

3. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
1. ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลือด้านการควบคุมดูแลรถน้ าอเนกประสงค์ 
2. ปฏิบัติงานภาคสนาม งานบริการ งานนโยบายเร่งด่วน และงานที่ต้องใช้แรงงาน เช่น 
- งานดูแล ปรับปรุงภูมิทัศน์ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณรอบอาคารส านักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลส ามะโรง 
- งานบริการทั่วไป เช่น จัดสถานที่ กางเต็นท์ ติดตั้งเวที ขนย้ายสิ่งของ ฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุง ฯลฯ 
- งานช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานด้านช่างต่างๆ เช่น ซ่อมไฟฟ้า ซ่อมอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
- งานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. เพศชาย 
๒. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือตามที่

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5. ระยะเวลาการจ้าง   
สัญญาจ้างจะเริ่มมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรงได้รับการส่งมอบ

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ าอเนกประสงค์แล้ว (ทั้งนี้อาจมีการต่อสัญญาได้ตามความเหมาะสมและความ
จ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล) 

6. อัตราว่าง จ านวน   1   ต าแหน่ง 

7. ค่าตอบแทน   
อัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท     

(-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 

8. สิทธิประโยชน์   
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้างฯ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง 
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 

********************** 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. คุณสมบัติทั่วไป 40 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
    1.1 ลักษณะนิสัย กิริยา มารยาท 10 
    1.2 ความสามารถพิเศษ 10 
    1.3 ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 
    1.4 ประสบการณ์ในการท างาน 10 
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 60 โดยวิธีการสอบปฏิบัติ 
    2.1 ทักษะในการขับรถยนต์ 20 
    2.2 ทักษะในการบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง 
          ของรถยนต์ 

20 

    2.3 ปฏิภาณ ไหวพริบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 20 
รวม 100  

 
 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง จะท าการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในตารางข้างต้น 
 ๒. วิธีการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

๒.๑ ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องแต่งกายชุดสุภาพ 
๒.๒ ผู้เข้ารับการเลือกสรรไปถึงที่ท าการเลือกสรรก่อนก าหนดเวลาด าเนินการเลือกสรร พร้อมน า

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวด้วย 
๒.๓ ผู้เข้ารับการเลือกสรรไม่มาตามก าหนดเวลา  จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการเลือกสรร 
๒.๕ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่เลือกสรรโดยเคร่งครัด 
๒.๖ ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการเลือกสรรนี้  หรือทุจริต  หรือพยายามทุจริตในการเลือกสรร

คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง 

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 

********************** 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. คุณสมบัติทั่วไป 40 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
    1.1 ลักษณะนิสัย กิริยา มารยาท 10 
    1.2 ความสามารถพิเศษ 10 
    1.3 ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 
    1.4 ประสบการณ์ในการท างาน 10 
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 60 โดยวิธีการสอบปฏิบัติ 
    2.1 ทักษะในการขับรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า 
          อเนกประสงค์ 

20 

    2.2 ทักษะในการบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง 
          ของรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า 
          อเนกประสงค์ 

20 

    2.3 ปฏิภาณ ไหวพริบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 20 
รวม 100  

 
 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง จะท าการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในตารางข้างต้น 
 ๒. วิธีการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

๒.๑ ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องแต่งกายชุดสุภาพ 
๒.๒ ผู้เข้ารับการเลือกสรรไปถึงที่ท าการเลือกสรรก่อนก าหนดเวลาด าเนินการเลือกสรร พร้อมน า

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวด้วย 
๒.๓ ผู้เข้ารับการเลือกสรรไม่มาตามก าหนดเวลา  จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการเลือกสรร 
๒.๕ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่เลือกสรรโดยเคร่งครัด 
๒.๖ ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการเลือกสรรนี้  หรือทุจริต  หรือพยายามทุจริตในการเลือกสรร

คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง 

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 

********************** 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. ต าแหน่ง คนงาน 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. คุณสมบัติทั่วไป 40 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
    1.1 ลักษณะนิสัย กิริยา มารยาท 10 
    1.2 ความสามารถพิเศษ 10 
    1.3 ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 
    1.4 ประสบการณ์ในการท างาน 10 
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 60 โดยวิธีการสอบปฏิบัติ 
    2.1 ทักษะในซ่อมแซมไฟฟ้าเบื้องต้น 20 
    2.2 ทักษะในการใช้อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทา 
          สาธารณภัยเบื้องต้น 

20 

    2.3 ปฏิภาณ ไหวพริบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 20 
รวม 100  

 
 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง จะท าการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในตารางข้างต้น 
 ๒. วิธีการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

๒.๑ ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องแต่งกายชุดสุภาพ 
๒.๒ ผู้เข้ารับการเลือกสรรไปถึงที่ท าการเลือกสรรก่อนก าหนดเวลาด าเนินการเลือกสรร พร้อมน า

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวด้วย 
๒.๓ ผู้เข้ารับการเลือกสรรไม่มาตามก าหนดเวลา  จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการเลือกสรร 
๒.๕ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่เลือกสรรโดยเคร่งครัด 

๒.๖ ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการเลือกสรรนี้  หรือทุจริต  หรือพยายามทุจริตในการเลือกสรรคณะกรรมการ
อาจพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าว 


