
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต้าบลปากน ้า 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลต้าบลปากน ้า  

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
…………………………………………. 

  ด้วยเทศบาลต้าบลปากน ้า อ้าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จะด้าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในต้าแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตราก้าลัง ๓ ปี (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖) จ้านวน ๔ อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจและอ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต้าบลปากน ้า 

  อาศัยอ้านาจตามความในข้อ ๔, ๘, ๙, ๑๘, ๑๙, ๒๔ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และข้อ ๒๘                 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่  ๓) ลงวันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา             
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

  1. ต้าแหน่งที่รับสมัคร 
      1.1 พนักงานจ้างท่ัวไป 
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
            - ต้าแหน่ง คนงาน        จ้านวน  1  อัตรา 
   - ต้าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) จ้านวน  ๑  อัตรา 
   กองช่าง  
            - ต้าแหน่ง คนงาน        จ้านวน  1  อัตรา 
 ๑.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)    
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
            - ต้าแหน่ง คนงานประจ้ารถขยะ       จ้านวน  1  อัตรา 
      (รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี )  

  2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา         
และเลือกสรร 
 ผู้สมัครคัดเลือกซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส้าหรับต้าแหน่ง ดังต่อไปนี   
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่้ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี    

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศก้าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื องต้น  ส้าหรับพนักงาน
เทศบาล ดังนี  
                                     /(ก) โรคเรื อน... 
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(ก) โรคเรื อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม     
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื อรัง 

   (5) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน          
พรรคการเมือง 
   (6) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ้าคุกเพราะกระท้าความผิด       
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ              
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท้าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่ง             
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน 
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง 
           ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ                          
การรับสมัครแต่ละต้าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี  (เอกสารหมายเลข ๑)  

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร        
  3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ          
ตั งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ้านวยการ            
ส้านักปลัดเทศบาล ชั น ๒ ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้า เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ต้าบลปากน ้า อ้าเภอบางคล้า                
จังหวัดฉะเชิงเทรา **โปรดแต่งกายชดุสุภาพ** 
 3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องน้ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
  ๓.๒.๑ รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด้า ขนาด ๑ นิ ว ถ่ายครั ง
เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จ้านวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ที่ด้านหลังรูปถ่าย 
  ๓.๒.๒ ส้าเนาทะเบียนบ้าน จ้านวน ๑ ฉบับ      
  ๓.๒.๓ บัตรประจ้าตัวประชาชนฉบับจริง 
  ๓.๒.๔ ส้าเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ประเภทที่ ๒ ขึ นไป จ้านวน ๑ ฉบับ (ส้าหรับ
การสมัครในต้าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)       
  ๓.๒.๕ ส้าเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
ไม่ต่้ ากว่า  ๕ ปี  จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ กรณียื่นใบสมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ต้าแหน่ง                
ส้าหรับผู้มีทักษะ) ต้าแหน่ง คนงานประจ้ารถขยะ    
                             ๓.๒.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร ที่รับรองว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานเทศบาล 

               /๓.๒.๗ ส าเนาหลักฐาน... 
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 ๓.๒.๗ ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบส าคัญ             
การสมรส (กรณีชื่อตัวและหรือชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) หลักฐานส าคัญทางทหาร หรือหลักฐานอ่ืน ๆ 
จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
   ๓.๒.๘ พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร เป็น
พนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘    
  ทั้งนี้ ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้อง และลงลำยมือชื่อก ำกับ
ไว้ และให้น ำเอกสำรฉบับจริงมำ เพื่อแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ในกรณีจ ำเป็นด้วย     
  ๓.๓ ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร        
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ในอัตรา ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
   (ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครจะไม่จ่ำยคืนไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น)      
 ๔. เงื่อนไขในการสมัคร           
  ๔.๑ การสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามประกาศนี  ถือว่าผู้สมัคร            
เป็นผู้ลงลายมือชื่อสมัครและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากผู้สมัคร          
จงใจกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
  ๔.๒ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โดย
ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั งยื่นหลักฐาน           
ในการสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิ               
ซึ่งผู้สมัครน้ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัคร เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร               
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครในครั งนี  โดยให้ถือเป็นโมฆะส้าหรับผู้นั นตั งแต่ต้น    
  ๔.๓ ผู้สมัครหนึ่งคนสามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้เพียงหนึ่งต้าแหน่งเท่านั น    

  ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
                      เทศบาลต้ าบลปากน ้ า  จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ทธิ เข้ า รับการสรรหาและ เลื อกสรร                         
ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั นล่าง หน้าส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้า อ้าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และทางเว็บไซต์ www.paknambangkhla.go.th (หัวข้อ หนังสือค้าสั่ง/ประกาศเทศบาล) หรือ 
สอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๘๕๔ ๒๓๑๓   

  ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 คณะกรรมการด้าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลต้าบล
ปากน ้า จะเป็นผู้ด้าเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะที่ก้าหนด รายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี  (เอกสารหมายเลข ๒) 

  ๗. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่้ากว่า 
ร้อยละ 60 โดยการด้าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล้าดับคะแนนที่สอบได้ 

๘. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
                     เทศบาลต้าบลปากน ้า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล้าดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะ   
ขึ นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงล้าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล้าดับ หากได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้รับ  

                     /หมายเลข... 
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- ๔ - 

หมายเลขประจ้าตัวผู้สมัครล้าดับก่อน เป็นผู้อยู่ในล้าดับที่สูงกว่า โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร                              
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ชั นล่าง หน้าส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้า อ้าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา               
แ ล ะ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.paknambangkhla.go.th ( หั ว ข้ อ  ห นั ง สื อ ค้ า สั่ ง / ป ร ะ ก า ศ เ ทศ บา ล )  ห รื อ                          
สอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๘๕๔ ๒๓๑๓ 

 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก้าหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ นบัญชี               
ผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี อีก และได้ขึ นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แ ล้ว 
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั งนี เป็นอันยกเลิก  

๙. การท้าสัญญาจ้างและการแต่งตั ง 
                     เทศบาลต้าบลปากน ้า จะด้าเนินการท้าสัญญาจ้างและแต่งตั งผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต้าบลปากน ้า ตามล้าดับที่ ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ                 
พนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป                        
ของพนักงานจ้าง ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก้าหนด ทั งนี  หากตรวจสอบภายหลังพบว่า                        
ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก้าหนด เทศบาลต้าบลปากน ้าอาจพิจารณา             
ยกเลิกสัญญาจ้าง หรือถอนรายชื่อผู้นั นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร แล้วแต่กรณี 

 ทั งนี  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลต้าบลปากน ้า ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ภายใต้บังคับค้าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา และข้อก้าหนด                
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก้าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรการ
ป้องกันโรคท่ีทางราชการก้าหนด รวมถึงค้าแนะน้าของทางราชการที่ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที ่ ๔  มิถุนายน  พ.ศ. 256๔   
 

 
(นายอ้านาจ  ประเสริฐ) 

 นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้า 
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       เอกสารหมายเลข  ๑ 

 
 

รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ประเภทพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
 

ต ำแหน่ง หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน 

คนงำน 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ห ม า ะ ส ม                
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

ให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ต อบแ ทน 
เดือนละ ๙ ,๐๐๐ บาท 
และเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว ๑ ,๐๐๐ บาท 
รวมค่าตอบแทนเดือนละ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลำกำรจ้ำง  
ไม่เกินครำวละ ๑ ปี 

 
ต ำแหน่ง หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน 

 
พนักงำนขับเคร่ืองจกัรกล 

ขนำดเบำ 

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน
บ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ 
น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา
ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรืองานอื่นใด      
ที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

 

มีความรู้  ความช านาญในการ       
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็น
อย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมาย ประเภทท่ี ๒ ขึ้นไป 

ให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ต อบแ ทน 
เดือนละ ๙ ,๐๐๐ บาท 
และเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว ๑ ,๐๐๐ บาท 
รวมค่าตอบแทนเดือนละ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลำกำรจ้ำง  
ไม่เกินครำวละ ๑ ปี 

 
 

รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ประเภทพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ทักษะ)  
 

ต ำแหน่ง หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน 

คนงำนประจ ำรถขยะ 

 

ปฏิบัติหน้าที่จัด เก็บขยะมูลฝอย 
ตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับ
ขยะมูลฝอย การน าขยะมูลฝอย      
ไปท าลายยังที่ท าลายหรืองานอื่นใด
ที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม 
ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหนังสือ
รั บ ร อ งประสบกา รณ์  ค ว าม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ ทั ก ษ ะ             
ในงานที่ปฏิบั ติ ไม่ ต่ ากว่ า  ๕  ปี           
จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

 

ให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ต อบแ ทน 
เดือนละ ๙ ,๔๐๐ บาท 
และเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว ๒ ,๐๐๐ บาท 
รวมค่าตอบแทนเดือนละ 
๑๑,๔๐๐ บาท 
ระยะเวลำกำรจ้ำง  
ไม่เกินครำวละ ๔ ปี 

 



 
เอกสารหมายเลข  ๒ 

 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะที่ก้าหนด ดังต่อไปนี  
 

ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป ต้าแหน่ง คนงาน  
 

 การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 
 

รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 
1. ความรู้  
   1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
   2.1 มีทักษะในเรื่องที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   2.2 มีความสามารถในเรื่องที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
   3.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา การแต่งกาย 
   3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
   3.3 มนุษยสัมพันธ์  
   ๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
   

 
 

๓๐ 
 
 

๑๕ 
๑๕ 

 
 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐) 
 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
หรือการทดสอบด้วย
สถานการณ์จ้าลอง 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐) 
 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐) 

 

รวม 100  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข  ๒ 

 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะที่ก้าหนด ดังต่อไปนี  
 

ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป ต้าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)   
 

 การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 
 

รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 
1. ความรู้  
   1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
   2.1 มีทักษะในเรื่องที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   2.2 มีความสามารถในเรื่องที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
   3.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา การแต่งกาย 
   3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
   3.3 มนุษยสัมพันธ์  
   ๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
   

 
 

๓๐ 
 
 

๑๕ 
๑๕ 

 
 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐) 
 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
หรือการทดสอบด้วย
สถานการณ์จ้าลอง 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐) 
 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐) 

 

รวม 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข  ๒ 

 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะที่ก้าหนด ดังต่อไปนี  
 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ต้าแหน่ง คนงานประจ้ารถขยะ  
 

 การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 
1. ความรู้  
   1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
   2.1 มีทักษะในเรื่องที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   2.2 มีความสามารถในเรื่องที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 
 
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
   3.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา การแต่งกาย 
   3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
   3.3 มนุษยสัมพันธ์  
   ๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
   

 
 

๓๐ 
 
 

๑๕ 
๑๕ 

 
 
 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐) 
 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
หรือการทดสอบด้วย
สถานการณ์จ้าลอง 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐) 
 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐) 

 

รวม 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


