
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม 
เร่ือง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเปน็พนักงานจ้างตามภารกจิ 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
.............................................................................. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  มีความ
ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน  1  ตำแหน่ง   
1  อัตรา 

  อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  
มาตรา  13  มาตรา  14   มาตรา  15  และมาตรา  25  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2547  
หมวด  4  ข้อ  19 (8)  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1.  ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 

1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  1  ตำแหน่ง  ได้แก่ 
  1.1.1  ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ) จำนวน  1  อัตรา 
(รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้( ภาคผนวก  ก )) 

  2.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบ
คัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
   2.1  คุณสมบัติท่ัวไป   

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
    ๑) มีสัญชาติไทย 
    ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
    3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
    4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกระดับชั้น 
   5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเหมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ จิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับ
พนักงานส่วนตำบล  ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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    6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ     
ไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
    7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    8) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองทุกระดับชั้น 
    9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ
กระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
    12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
มาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
    13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมาย  ว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
    14) ไม่เป็นผู ้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้า
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
  หมายเหตุ  สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ (7), (9), (11), (12), (13) อาจมีสิทธิสมัครสอบ
คัดเลือกตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ ยกเว้นตามข้อ (11), (12) ได้ออกจากราชการหรืองาน เกิน 2 ปีแล้ว 
หรือตามข้อ (13) ได้ออกจากราชการหรืองาน เกิน 3 ปีแล้ว  และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ อาศัยมติคณะกรรมการพิจารณาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด 

   2.2  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   
   ผู ้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตำบล        
บางพรมกำหนดไว้  ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ก) 

  3.  กำหนดวันเวลา  และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่   
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  
ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 มีนาคม 2565 เวลา  08.30  -  16.30  น.  ( ในวันและเวลาราชการ ) 

  4.  เอกสารหลักฐานการสมัคร    
   ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 
   4.1  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร    จำนวน  1  ฉบับ 
   4.2  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  จำนวน  1  ฉบับ 
   4.3  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  1  นิ้ว   
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน                    จำนวน  3  รูป 

/4.4 ใบรับรอง.......... 
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   4.4  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนตำบลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน  1  ฉบับ 
   4.6  หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  จำนวน  1  ฉบับ  (ถ้ามี) 

4.7  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาจากหน่วยงาน หรือ   
ส่วนราชการไม่น้อยกว่า  5  ปี (เฉพาะผู้สมัครสอบในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลฯ)  จำนวน  1  ฉบับ  

4.8  สำเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายกำหนด  (เฉพาะผู้สมัครสอบในตำแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  1  ฉบับ  

4.9  หลักฐานอื่น  ๆ  เช่น วุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา , ใบทหารกองเกิน  ( ส.ด. 9 )  
,  ใบเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล  , ทะเบียนสมรส  ,  ทะเบียนหย่า  ฯลฯ  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ  ( ถ้ามี ) 

  5.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร   
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ตำแหน่งละ  100  บาท  ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืน
เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้ว  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบทั้งหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตจะจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต  
หรือส่อไปในทางทุจริต                                                                                  

  6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  ในวันที่  
24 มีนาคม 2565  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม    

7.  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการสอบคัดเลือก 

   7.1  ให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน  เวลาและสถานที่สอบ  ดังนี้ 
7.1.2 ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ) 

วัน / เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันที่ 30 มีนาคม 2565 
เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป 

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) 

ห้องประชุม  อบต.บางพรม 
 

8.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสมัครแนบท้าย  ( ภาคผนวก  ข ) 

9.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60    
 

10.  การประกาศผลการคัดเลือกและข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 

10.1  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น 

พนักงานจ้าง  ในวันที่  4 เมษายน 2564   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม 

 

/10.2 การประกาศ............ 
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         10.2  การประกาศผลการสอบคัดเลือก  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จะประกาศ
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  โดยเรียงตามลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผู้ได้คะแนน
เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

         10.3  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน  1  ปี  
นับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ใหม่แล้ว  
ให้ถือว่าบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 

  11.  การสั่งจ้างและการแต่งตั้ง 
         11.1  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  จะได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่ง
ที่สอบได้ตามลำดับที่ที่ข้ึนบัญชีไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่  ก.อบต. กำหนด  เว้นแต่ 
          1 )  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ 
          2 )  ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่กำหนด 
          3 )  ผู ้นั ้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติราชการได้ตามกำหนดเวลาที ่จะจ้างเป็น
พนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบได ้

                           11.2  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ใน
ตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น  ตามลำดับที่ที ่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม  ( ก.อบต. จังหวัดสมุทรสงคราม )  และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับ
การสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่  ก.อบต. กำหนด  ทั้งนี้  
หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ กำหนด  องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางพรม  อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือกได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2565 

 

 (นายวรพงษ์  วรทัศน์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก. 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)   

สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  1  อัตรา 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  

 เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  

ลงวันที่  1  มีนาคม  2565 
*************************************** 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา   
2. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปี 

โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน  หรือส่วนราชการที่เคยปฏิบัติงานนั้น และ 
3. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (รถบรรทุกขยะ)   ตลอดจนบำรุงรักษา

และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ  ของเครื่องจักรกลขนาดเบา 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

อัตราค่าตอบแทน 
ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  9,400.- บาท 

ระยะเวลาการจ้าง     
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน   3  ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ข 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ   
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565    

ลงวันที่  1  มีนาคม  2565 
******************************** 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการสอบแข่งขัน  ในการสอบภาค  
ตามความเหมาะสมของตำแหน่ง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

รหัสตำแหน่ง ตำแหน่ง ภาค  
(สอบสัมภาษณ์ 

และปฏิบัติ) 

หมายเหตุ 

01 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)  
 

 

2.1 ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (รถบรรทุกขยะ) 
เรื่องท่ีสอบ 
สอบภาคสัมภาษณ์การขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (รถบรรทุกขยะ) 

2.1.1 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
     เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ

การศึกษา  ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  ทั้งนี้  อาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีว่าจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและ
คุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหว
พริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 

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


