
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

-------------------------- 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  มีความ

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประจ าปีงบประมาณ 25 61 จ านวน 2 
ต าแหน่ง  2  อัตรา 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๘  ข้อ ๑๙  และข้อ 20  ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยมี
รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
              พนักงานจ้างตามภารกิจ   

    (1) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) จ านวน  ๑   อัตรา  
    (2) ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์(ประเภทผู้มีทักษะ)  จ านวน  ๑   อัตรา 

 
  2. คุณสมบัติทั่วไป 
      ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 4  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2557  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  ยกเว้น ข้อ 4(9) ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่
ตนสังกัด  ดังนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะ กระท าความผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ 
(๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
/ หมายเหตุ... 
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 หมายเหตุ   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501     
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2501 และตามความตามในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 
2538 

        
       3. ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
               ผูส้มัครตอ้งมีคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ตามทีร่ะบไุว้ในรายละเอียด
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ผนวก ก. ท้ายประกาศ) 
 

       4. อัตราค่าตอบแทน 
    ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรและได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะได้รับ

ค่าตอบแทนตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ผนวก ก. ท้ายประกาศ) 
 

       5. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองพร้อมเอกสารต่างๆ  ระหว่างวันที่  18 -  26  มกราคม  2561  ในวันเวลาราชการ                   
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที  หมู่ที่  7 ต าบลบางคนที  อ าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม  หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที             
เบอร์โทรศัพท์ 034-761290 
 

       6. เอกสารและหลักฐานที่ย่ืนพร้อมใบสมัคร 
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารมายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้       
   (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายมาแล้ว 
                            ไม่เกิน  ๖  เดือน                จ านวน  ๓   รูป 
        (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน ๑ ฉบับ 
    (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)    จ านวน ๑  ฉบับ 
   (๔)  ส าเนาหลักฐานการศึกษา  (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)          จ านวน ๑ ฉบับ  
                      (๕)  ใบรับรองแพทย(์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน ๑ ฉบับ 
                      (๖)  ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
                      (7)  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 (8)  ส าหรับผู้สมัครต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ จะต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก 

 (9)  ส าหรับผู้สมัครต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ จะต้องมีหนังสือรับรองการท างานออกให้
โดยนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน  จ านวน   1  ฉบับ 

/ 7. ค่าธรรมเนียม... 
 



-3- 
 

       7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
               ผูส้มัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร ตาม
ต าแหน่งๆ ละ 100.- บาท(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเม่ือสมัครแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 

                8. เงื่อนไขการสมัคร 
               ผู้สมัคร เข้ารับ การสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
สอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐาน ตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่ก าหนดในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน  เวลา และสถานที่ท่ี
ก าหนด หรือยื่นไม่ครบถ้วน  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและหากมีกรณีการปลอมแปลง
เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย   และหลังตรวจสอบภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบ
รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบล บางคนทีจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรหรือถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้และไม่มี
สิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
       
        9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  ในวันที่  29  
มกราคม  2561  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที 
       10. ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
        ในวันที่  31 มกราคม  2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที                    
                           เวลา 09.00 – 11.00 น.   สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ 
                                                              ความสามารถเฉพาะต าแหนง่(ภาค ข) 
                                                              (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
                           เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   สอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์) (ภาค ค) 
                                                              (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) 
       11. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้
คะแนนในแต่ละภาคฯ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๖๐  โดยพิจารณาจากคะแนนสูงสุด  กรณีผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกด้าน
เท่ากัน  จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนจากผลการสอบ ภาค ข  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากได้
คะแนนจากผลการสอบ ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนจากผลการสอบ ภาค ค สูงกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับ
สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันก็ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า (รายละเอียด
ตาม ผนวก ข. ท้ายประกาศ)     
 
 
 

/ 12. การประกาศรายชื่อ... 



 
-4- 

 
 
       12. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
            องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน
สอบที่ได้  ในวันที่  2  กุมภาพันธ์  2561  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
บางคนที  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  และ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรล าดับที่ 1  มารายงานตัวใน
วันเดียวกัน  ระหว่างเวลา  08.30 น -16.30 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที  อ าเภอ
บางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  หากไม่มารายงานตัวในวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และ
จะเรียกผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในล าดับถัดไปมารายงานตัว (**  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและมารายงานตัว  ต้องท า
สัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางคนทีและจะต้องมีผู้ค้ าประกันเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป) 

  ทั้งนี้การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงล าดับจากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับ  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
         13. การสั่งจ้างและการแต่งตั้ง 
           ผูผ้่านการเลือกสรรจะไดร้ับการสั่งจ้างและแตง่ต้ังเปน็พนกังานจา้งตามต าแหนง่ท่ีขึน้บญัชี           
เมื่อถึงล าดับที่ที่ได้ประกาศข้ึนบัญชีไว้และได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางคนที  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงครามก่อนและ
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางคนทีก าหนด 

 

  ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
บางคนที  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  75120  โทรศัพท์ 034-761290 ในวัน และเวลา
ราชการ 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

                ประกาศ  ณ  วันท่ี   4  มกราคม   พ.ศ.  2561 
 
 
 
            เรณู  เล็กนิมิตร  
                                                             (นางสาวเรณู   เล็กนิมิตร) 
                                                      นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบางคนที 
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ผนวก ก. 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร 

    เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   ลงวันที่   4  มกราคม   2561) 
 

ประเภทของพนักงานจ้าง      พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา  
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านประปา  ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การก ากับ  แนะน า
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ 
    1.1  จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการติดตั้ง การซ่อมแซม และ                  

การบ ารุงรักษาด้านงานประปา เพื่อให้เกิดความพร้อม และสะดวกในการปฏิบัติงาน 

     1.2  ด าเนินการผลิตน้ าประปา และจัดเตรียมน้ าสะอาดเพ่ือให้บริการประชาชน และน้ าประปา
ส ารองเพ่ือการดับเพลิง และการด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้ประชาชนมีน้ าดื่ม และน้ าใช้ที่สะอาดได้
คุณภาพและมีความพร้อมใช้อย่างทันที 

     1.3  ด าเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ าประปาให้กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการค านวณ 
ปริมาณการใช้น้ าของประชาชน และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

     1.4  ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่อประปา เพื่อให้มีท่อน้ าประปาที่มีคุณภาพ และประชาชน              
มีน้ าดื่ม  และน้ าใช้อย่างสม่ าเสมอ 

     1.5  ด าเนินการให้บริการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านงานประปา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป                
อย่างราบรื่น ถูกต้อง และสอดคล้องความต้องการของประชาชน 

     1.6  ช่วยตรวจสอบและควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานประปา เพื่อให้มีรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่ครบถ้วน และถูกต้อง 

     1.7  บ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประปา 
เพ่ือให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่มีสภาพที่สมบูรณ์ และเป็นการยืดอายุการใช้
งาน 

     1.8  ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานประปา เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

    1.9  ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
 

 
       / 2. ด้านการบริหาร 
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2. ด้านการบริการ 
     ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ        

ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องประสานงานด้านการ
ประปากับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านประปาให้มีความสะดวก เรียบร้อย              
และราบรื่น 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

  1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่าง
ไฟฟ้า หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นี้ได ้

  2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน                     
ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าหรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

  3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์             
ช่างไฟฟ้า หรือสาขาวิชาหรือทางออ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ                  
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ระยะเวลาการจ้าง 

      ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี 
อัตราค่าตอบแทน 

  1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่าง
ไฟฟ้า หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นี้ได้    
  - ค่าตอบแทนเดือนละ    9,400  บาท  
  - ค่าครองชีพชั่วคราว  2,000  บาท 
    รวมค่าตอบแทน                11,400  บาท 
 
 
 
 
        /2. ได้รับประกาศนียบัตร...  
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  2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน                     
ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าหรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   
  - ค่าตอบแทนเดือนละ    10,840  บาท  
  - ค่าครองชีพชั่วคราว         2,000  บาท 
    รวมค่าตอบแทน                12,840  บาท 
 
  3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์             
ช่างไฟฟ้า หรือสาขาวิชาหรือทางออ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ                  
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

- ค่าตอบแทนเดือนละ      11,500  บาท 

  - ค่าครองชีพชั่วคราว              1,785  บาท 

    รวมค่าตอบแทน            13,285  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        / รายละเอียดคุณสมบัติ... 
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ผนวก ก. 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร 

    เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   ลงวันที่   4  มกราคม   2560) 
 

ประเภทของพนักงานจ้าง      พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อต าแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์(ประเภทผู้มีทักษะ)  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

  ขับรถยนต์ บ ารุงรักษารถยนต์เบื้องต้น  ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆน้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าวหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      เป็นลักษณะงานที่ต้องใช้ทักษะความช านาญและความสามารถเฉพาะตัวในด้านการขับ

รถยนต์ปฏิบัติหน้าที่ รับ-ส่ง หนังสือราชการ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1. ไม่จ ากัดวุฒิ  มีความรู้ความสามารถและช านาญในการขับรถ ได้ รับใบอนุญาตขับรถยนต์
ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก 

  2. ได้ ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
จากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 
 

ระยะเวลาการจ้าง 

      ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี 
อัตราค่าตอบแทน 

  - ค่าตอบแทนเดือนละ    9,400  บาท  
  - ค่าครองชีพชั่วคราว  2,000  บาท 
    รวมค่าตอบแทน                11,400  บาท 
 

 
 
 
 
 

        / ภาคผนวก ข. 
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ผนวก ข. 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร  

    เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   ลงวันที่   4  มกราคม   2561) 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

๑. ความรู้ 
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป ๕๐ 

 
โดยวิธีสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความรู้  ความสามารถทั่วไป  
โดยค านึงถึงระดับความรู้  ความสามารถตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
๒.๑ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 
๕๐ 

โดยวิธีสอบข้อเขียน  เพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง  ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

รวมคะแนนข้อเขียน ๑๐๐ ต้องได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
    ๑. บุคลิกภาพ  
    ๒  ท่วงทีวาจา  การพูดจาโต้ตอบ 
    ๓. จิตใจ  อารมณ์ 
    ๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    ๕. ปฏิภาณไหวพริบ 
    6. สุขภาพร่างกาย 
    7. ความรู้ ความสามารถและ               
ประสบการณ์ 
    8. ความรอบรู้ทั่วไป 
    9. ทัศนคติต่อองค์กรและหน่วยงาน 
    10. การให้ความร่วมมือและ
ประสานงาน 

 
๑๐๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
10             
๑๐              

             
๑๐ 
๑๐ 
10 

 
โดยวิธีการสัมภาษณ์                                                   
วันที่  31  มกราคม  2561  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป                                                 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางคนที 

 

รวมคะแนนสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ ต้องได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
รวมคะแนนทั้งสิ้น ๒๐๐ ต้องได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 

 

      / รายละเอียดการประเมิน...  
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รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ 
------------------------------ 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
    1.1 สมรรถนะด้านความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน(ปรนัย) มีเนื้อหาดังนี้ 

-  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
-  ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
-  ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล  การคิดค านวณ 
-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

1.2 สมรรถนะด้านความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข.)  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน(ปรนัย) มีเนื้อหาดังนี้ 

-  มาตรฐานพนักงานจ้าง 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
 -  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

-  ความรู้เกี่ยวกับงานประปา ได้แก่ กรรมวิธีในการผลิตน้ าประปา การใช้คลอรีนน้ าในน้ าประปาระบบ
ท่อประปา ชนิดของท่อประปา วัสดุอุปกรณ์ประปาเป็นต้น 
      1.3 สมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค.)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
    ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์  เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

 

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
    1.1 สมรรถนะด้านความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการ

สอบข้อเขียน(ปรนัย) มีเนื้อหาดังนี้ 
-  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
-  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
-  ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
-  ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล  การคิดค านวณ 
-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
       /1.2 สมรรถนะ...  
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1.2 สมรรถนะด้านความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข.)  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน(ปรนัย) มีเนื้อหาดังนี้ 

-  ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเบื้องต้น  
      1.3 สมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค.)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
    ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการ
ท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

 


