
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

----------------------------------        
              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น 
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 มาตรา 13,14  และมาตรา 
15 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2547 ข้อ 18,19 และข้อ 20  องค์การบริหารส่วน
ตำบลหาดขาม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและการเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง   
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  2  อัตรา 
1.1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์) (กองคลัง)                            จำนวน  1  อัตรา  
1.2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)    จำนวน  1  อัตรา  
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  3  อัตรา 
1.3 ตำแหน่ง คนงาน (สำนักงานปลัด)                              จำนวน 1 อัตรา 
1.3 ตำแหน่ง คนงาน (กองช่าง)                               จำนวน 2 อัตรา 
1.4 ตำแหน่ง คนงาน (กองคลัง)                                               จำนวน 1 อัตรา 

                                                                                                 

                    รายละเอียดตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 

                    2. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ 
การเลือกสรร 
                       2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
                          (1) มีสัญชาติไทย 
                          (2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี บริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
                          (3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
                          (4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง ข้าราชการการเมือง 
                          (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน        

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 
                               สําหรับพนักงานส่วนตําบล ดังนี้ 
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                               (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
                               (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
                               (ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
                               (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                               (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                        (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐาน    

ท่ัวไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ตาม     
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

                        (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
                        (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
                        (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                       (10)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา      

เว้นแต่เป็นโทษ สําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                       (11)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ 
                       (12)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป    

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ตาม 
                             กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
                       (13)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไปหลักเกณฑ์ และวิธีการ   

ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

                       (14)ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 

                   หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา  
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิด 1 เดือน และแสดงว่าไม่มีโรคต้องห้ามตาม
ประกาศกำหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
 

           2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละ
ตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 
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  3.  การรับสมัคร 
       3.1  วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
 

                ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  ให้ขอ ใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต้ังแต่         
วันจันทร์ที่  20  ตุลาคม  2563 –  29 ตุลาคม  2563 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักปลัดองค์การบริหาร    
ส่วนตำบลหาดขาม  หมู่ท่ี  ๑๐  ตำบลหาดขาม  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
การสมัครได้ท่ีเว็บไซต์ www.hadkham.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  032-822269 
 

                    3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                       -   ใบประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน  ฉบับจริงและสำเนา  จำนวน  ๑  ชุด 
                       -  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป       
                       -  (ถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน) 
                       -  สำเนาบัตรประชาชนพร้อมตัวจริง  จำนวน  ๑  ชุด 
                       -  สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ชุด 
                       -  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๓๐  วัน    
                       -  เอกสารแสดงการเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือสกุล  (ถ้ามี) 
                       -  ใบแสดงความรู้ความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
                       -  เอกสารอื่น  ๆ  เช่น  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร  ใบผ่านการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ 
                       -  สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ  A๔  เท่านั้น 
 

                 ท้ังนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงช่ือกำกับไว้ด้วย 
                   3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
                        -  ตำแหน่งละ 100 บาท 
 

          3.4  เง่ือนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่ีสมัครอันเป็นผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
สรรหาและการเลิกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นต้ังแต่ต้น  
 

                    4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน วันศุกร์ท่ี        
30  ตุลาคม  2563   ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม หรือทาง www.hadkham.go.th 
 
 
 

http://www.hadkham.go.th/
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                    วัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
                    องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม  จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่  3  พฤศจิกายน  ๒๕63            
ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม  ต้ังแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป 
 

                    5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
                    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศนี้ 
                    6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
                     ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
60  โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนท่ีสอบได้ 
                     7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
                     องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับ 
คะแนนสอบท่ีได้ ในวันพุธที่  4  พฤศจิกายน  2563  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม  โดยบัญชีรายช่ือ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ตำแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
                     8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
                     ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามกำหนด 
 
   
       ประกาศ ณ วันท่ี  9  ตุลาคม  2563 
                                                                                        
 
 
                                                                                 (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 

 

1.  ประเภทของพนักงานจ้าง / พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กองคลัง) 
          ลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

         1. ทำหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ี ขับรถยนต์กู้ชีพเพื่อใช้ในงานบริการประชาชนในตำบลหาดขาม บำรุงรักษาทำ
ความ  สะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย           

          2. ปฏิบัติหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม                    
                   3. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
       2.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
         1.  คุณวุฒิ   ได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.3)  ขึ้นไป 
                  2. มีความรู้ความสามารถในการขับข่ีรถยนต์ส่วนบุคคล และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล                                             

3.  มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี      
 
                                           ................................................................................. 
 

2.ประเภทของพนักงานจ้าง / พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

1.ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
          ลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

       1. ทำหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ี ขับรถยนต์กู้ชีพเพื่อใช้ในงานบริการประชาชนในตำบลหาดขาม บำรุงรักษาทำ
ความ  สะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย           

        2. ปฏิบัติหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม                    
                 3. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
           2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
       1.  คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.3)  ขึ้นไป 
       2. มีความรู้ความสามารถในการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล                         
       3.  มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                         รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 
 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง  /พนักงานจ้างทั่วไป 
1. ชื่อตำแหน่ง  คนงาน (สำนักงานปลัด) 

         ลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง   
               1. ทำหน้าท่ี  ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป  เช่น  แบกหามส่ิงของ  ดูแลรักษาความ สะอาดและ  

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน  ช่วยรับ- ส่ง หนังสือ  เดินหนังสือในสำนักงานและนอกสถานท่ี  
รวบรวมข้อมูล  ถ่ายเอกสาร  โรเนียว  ช่วยจัดทำเอกสารต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

                   2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
            2.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
                   1.  คุณวุฒิ   ได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.3)  ขึ้นไป       
 
 

------------------------------------------------ 
               
 
      2. ประเภทของพนักงานจ้าง  /พนักงานจ้างทั่วไป 
            1. ชื่อตำแหน่ง  คนงาน (กองคลัง) 
             ลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง   

          1. ทำหน้าท่ี  ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป  เช่น  แบกหามส่ิงของ  ดูแลรักษาความ สะอาดและ    
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน  ช่วยรับ- ส่ง หนังสือ  เดินหนังสือในสำนักงานและนอกสถานท่ี  
รวบรวมข้อมูล  ถ่ายเอกสาร  โรเนียว  ช่วยจัดทำเอกสารต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

                   2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
           2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
                   1.  คุณวุฒิ   ได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.3)  ขึ้นไป       
 

------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 
 

      1. ประเภทของพนักงานจ้าง  /พนักงานจ้างทั่วไป 
            1.ชื่อตำแหน่ง  คนงาน (กองช่าง) 
            ลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง   

       1. ทำหน้าท่ี  ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป  เช่น  แบกหามส่ิงของ  ดูแลรักษาความ สะอาดและ  
ความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน  ช่วยรับ- ส่ง หนังสือ  เดินหนังสือในสำนักงานและนอก
สถานท่ี  รวบรวมข้อมูล  ถ่ายเอกสาร  โรเนียว  ช่วยจัดทำเอกสารต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือ      
ได้รับมอบหมาย 

                   2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
            2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
                   1.  คุณวุฒิ   ได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.3)  ขึ้นไป   
     

------------------------------------------------------ 
 
      1. ประเภทของพนักงานจ้าง  /พนักงานจ้างทั่วไป 
            1.ชื่อตำแหน่ง  คนงาน (กองช่าง) 
            ลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง   

       1. ทำหน้าท่ี  ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป  เช่น  แบกหามส่ิงของ  ดูแลรักษาความ สะอาดและ  
ความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน  ช่วยรับ- ส่ง หนังสือ  เดินหนังสือในสำนักงานและนอก
สถานท่ี  รวบรวมข้อมูล  ถ่ายเอกสาร  โรเนียว  ช่วยจัดทำเอกสารต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือ      
ได้รับมอบหมาย 

                   2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
           2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
                   1.  คุณวุฒิ   ได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.3)  ขึ้นไป     
   

------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี ้
 

     1.พนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานขับรถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 
1) สอบข้อเขียน 
2) สอบสัมภาษณ์ 

 
  2.พนักงานจ้างทั่วไป /คนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 

1) สอบสัมภาษณ์ 
 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.  ความรู้ 
     (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานใน 
หน้าท่ีของตำแหน่งท่ีจะจ้าง) 
     1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
 
2.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    2.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
    2.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    2.3  มนุษย์สัมพันธ์ 
    2.4  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
 

 
50  คะแนน 

 
 

 
 
 

50 คะแนน 
 

 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
 
 

 

 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 

รวม 100  คะแนน  

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 
1.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    2.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
    2.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    2.3  มนุษย์สัมพันธ์ 
    2.4  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 

 
100 คะแนน 

 

 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 

รวม 100  คะแนน  



 
 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 
 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่  9  ตุลาคม 2563 
 
 
1.  ประเภทพนักงานจ้าง/พนักงานจ้างตาภารกิจ 
2.  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (กองคลัง) 
     หน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

1. 1. ทำหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ี ขับรถยนต์กู้ชีพเพื่อใช้ในงานบริการประชาชนในตำบลหาดขาม บำรุงรักษาทำ
ความ  สะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว  และปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย           

           2.  ปฏิบัติหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม                    
           3.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3.  ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี 
 4.  อัตราว่าง...........1.............อัตรา 
 5.  ค่าตอบแทน.....9,400..............บาท 
 6.  สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง              

.................................................................. 
 
1.  ประเภทพนักงานจ้าง /พนักงานจ้างตาภารกิจ 
2.  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
     หน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

2. 1. ทำหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ี ขับรถยนต์กู้ชีพเพื่อใช้ในงานบริการประชาชนในตำบลหาดขาม บำรุงรักษาทำ
ความ  สะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว  และปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย           

           2.  ปฏิบัติหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม                    
           3.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 3.  ระยะเวลาการจ้าง  3  ปี 
 4.  อัตราว่าง...........1.............อัตรา 
 5.  ค่าตอบแทน.....9,400..............บาท 
 6.  สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง              
 
 
 



 
 
      1. ประเภทของพนักงานจ้าง  /พนักงานจ้างท่ัวไป 
      2.  ตำแหน่ง  คนงาน (สำนักงานปลัด) 
           หน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง   

1. ปฏิบัติหน้าท่ี  ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป  เช่น  แบกหามส่ิงของ  ดูแลรักษาความ สะอาดและ  ความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน  ช่วยรับ- ส่ง หนังสือ  เดินหนังสือในสำนักงานและนอกสถานท่ี  
รวบรวมข้อมูล  ถ่ายเอกสาร  โรเนียว  ช่วยจัดทำเอกสารต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

             2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
      3.  ระยะเวลาการจ้าง  1  ปี 
      4.  อัตราว่าง...........1.............อัตรา 
      5.  ค่าตอบแทน.....9,000..............บาท 
      6.  สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

 
----------------------------------------------------- 

 
       1. ประเภทของพนักงานจ้าง  /พนักงานจ้างท่ัวไป 
      2.  ตำแหน่ง  คนงาน (กองคลัง) 
           หน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง   

1. ปฏิบัติหน้าท่ี  ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป  เช่น  แบกหามส่ิงของ  ดูแลรักษาความ สะอาดและ  ความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน  ช่วยรับ- ส่ง หนังสือ  เดินหนังสือในสำนักงานและนอกสถานท่ี  
รวบรวมข้อมูล  ถ่ายเอกสาร  โรเนียว  ช่วยจัดทำเอกสารต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

            2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
      3.  ระยะเวลาการจ้าง  1  ปี 
      4.  อัตราว่าง...........1.............อัตรา 
      5.  ค่าตอบแทน.....9,000..............บาท 
      6.  สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

 
---------------------------------------------------------- 

     
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  1. ประเภทของพนักงานจ้าง  /พนักงานจ้างท่ัวไป 
      2.  ตำแหน่ง  คนงาน (กองข่าง)  
           หน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง   

1. ปฏิบัติหน้าท่ี  ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป  เช่น  แบกหามส่ิงของ  ดูแลรักษาความ สะอาดและ  ความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน  ช่วยรับ- ส่ง หนังสือ  เดินหนังสือในสำนักงานและนอกสถานท่ี  
รวบรวมข้อมูล  ถ่ายเอกสาร  โรเนียว  ช่วยจัดทำเอกสารต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

            2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
      3.  ระยะเวลาการจ้าง  1  ปี 
      4.  อัตราว่าง...........2.............อัตรา 
      5.  ค่าตอบแทน.....9,000..............บาท 
      6.  สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
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