
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 
                   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอหัวไทร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
พนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล พศศศ 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
   1ศ1 พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน 1 อัตรา  
รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก) 

 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การสรรหาและการเลือกสรร 
   2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พศศศ 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

      (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
    (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
     (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
    (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
     (7) ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

(9) ไม่เป็นศศศ 
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   (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง ต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
   2.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
    ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรบัสมัครสอบแต่ละต าแหน่งที่ระบุไว้แนบท้ายประกาศรับสมัครนี้ (ผนวก ข) 

 3. การรับสมัคร 
                     3.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว หมู่ที่ 1 ต าบลทรายขาว อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 17 
มีนาคม 2564 – 26 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่งาน
บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล โทรศัพท์ 0-7576-6522 ต่อ 11 โทรสาร 0-7576-
6522 ต่อ 13 ในวันเวลาและราชการ และทางเว็บไซต์  www.abtsaikhao.go.th  (แบนเนอร์ “ข่าว
ประชาสัมพันธ์”) 
                    3.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องยื่นเอกสารและหลักฐานพร้อมใบสมัคร 
ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
     (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร จ านวน ๓ รูป ส าหรับติดที่ใบสมัครสอบจ านวน 1 รูป และติดบัตร
ประจ าตัวสอบ จ านวน 2 รูป (ก่อนติดรูปถ่ายในใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบให้เขียนชื่อ และนามสกุล ไว้
ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูปด้วย) 
     (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
    (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
ที่ชัดเจนและยังไม่หมดอายุ จ านวน ๑ ฉบับ 
    (4) ส าเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) (ระดับสูงสุด) (ถ้ามี) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
   (5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
ประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด เรื่อง ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ดังต่อไปนี้ 
    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

   (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(6) หนังสือศศศ 

http://www.abtsaikhao.go.th/
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           (6) หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้
ปฏิบัติ ระยะเวลาที่เริ่มปฏิบัติงานและสิ้นสุดการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)  
   (7) ส าเนาใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายก าหนด (ใบอนุญาตขับรถประเภทชนิดที่ 2) 
จ านวน 1 ฉบับ  
    (8) เอกสารแสดงข้อมูลใบอนุญาตประจ ารถ ที่แสดงวันที่อนุญาตครั้งแรก ซึ่งสามารถ
รอ้งขอได้จากส านักงานขนส่งจังหวัด (ถ้ามี) 
    (9) ส าเนาเอกสารทางทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย) จ านวน 1 ฉบับ คือ 
    - หนังสือส าคัญ (แบบ สดศ8) หรือ 
    - ใบส าคัญ (แบบ สดศ9) หรือ 
    - ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
(แบบ สดศ 43) 
   (10) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) หนังสือ
ส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 
ฉบับ 
   *** ส าเนาหลักฐาน เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครใช้กระดาษขนาด A๔ เท่านั้น และ
เขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อและลายมือชื่อตัวบรรจง พร้อมวันที่ ก ากับไว้มุมขวาด้านล่าง
ของส าเนาเอกสารทุกหน้า *** 
   3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
     ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครในอัตรา 100 บาท เมื่อสมัคร
แล้วค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
   3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
    (1) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครตรงตามความเป็น
จริง พร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาด หรือ
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง อันเกิดจากผู้สมัครด้วยเหตุผลใด ๆ องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว อาจไม่รับสมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่
เป็นไปตามประกาศรับสมัคร องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน 
การสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
   (2) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบ
ประวัติอาชญากร ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พศศศ2517 และข้ อบังคับ
กระทรวงมหาดไทย ที่  6/2501 ลงวันที่  3 ตุลาคม 2501 ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าผู้ผ่าน 
การเลือกสรรมีประวัติเคยกระท าผิด เช่น คดียาเสพติด คดีท าร้ายร่างกาย คดีข่มขืน และคดีลักทรัพย์ เป็นต้น 
แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว หรือได้ท าสัญญาจ้างแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
อาจพิจารณาถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างกรณีที่ได้ท าสัญญาจ้างไปแล้ว ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ 
 
 

4ศ การประกาศศศศ 
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 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ใน 
การประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ    
      องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ 
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 1 
เมษายน 2564 ณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว หมู่ที่ 1 
ต าบลทรายขาว อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ www.abtsaikhao.go.th (แบน
เนอร์ “ข่าวประชาสัมพันธ์”) 

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครสอบที่ระบุไว้แนบท้ายประกาศรับสมัครนี้ (ผนวก ค) 

 6. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่
สอบได้ และหากคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
   7.1 การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ 
20 เมษายน 2564 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว หมู่ที่ 1 ต าบลทรายขาว อ าเภอหัว
ไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ และทางเว็บไซต์ www.abtsaikhao.go.th (แบนเนอร์ “ข่าว
ประชาสัมพันธ์”) 

 
   7.2 การขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
    (1) การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 
       (2) บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วัน 
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับ 
การเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
   (3) ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า
เป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ 
        (ก) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่ประเมินสมรรถนะได้ 
        (ข) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
        (ค) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างเป็น
พนักงานจ้างในต าแหน่งที่ประเมินสมรรถนะได้ 

(4) กรณีศศศ 

http://www.abtsaikhao.go.th/
http://www.abtsaikhao.go.th/
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 (4) กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคล
ที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการสรรหาจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่
หมดอายุก็ได้ ดังนี้ 
     (ก) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ส าหรับประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  

  8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
    ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวก าหนด

โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ส าหรับประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง โดย
ยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้
มาตรฐาน ยุติธรรม เสมอภาค และโปร่งใส ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับ
เลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว ทราบด้วย 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่     4    มีนาคม  พศศศ  ๒๕64 
 

                                                                 
    (นายสุรินทร์  สงหน)ู 

             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก 
รายละเอียดประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   

ลงวันที่    4    มีนาคม 2564 
 

1. ประเภท   
  พนักงานจ้างทั่วไป  

2. ต าแหน่ง   
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบหลักและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ชนิดรถบรรทุกน้ า) ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา (ชนิดรถบรรทุกน้ า) หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชารับมอบหมาย 

 3.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  (1) ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ชนิดรถบรรทุกน้ า) 
  (2) ซ่อมแซมและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา (ชนิดรถบรรทุกน้ า) 
    (3) ท าความสะอาด ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลขนาดเบา (ชนิดรถบรรทุกน้ า) ให้มี 
ความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา 
  (4) บันทึกข้อมูลการใช้งาน การซ่อมแซม การบ ารุงรักษา ตลอดจนข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา (ชนิดรถบรรทุกน้ า) 
  (5) งานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4. ระยะเวลาการจ้าง  
  ตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2564 

5. อัตราว่าง    

  จ านวน 1 อัตรา (สังกัดส านักงานปลัด) 

6. อัตราค่าตอบแทน   

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล พศศศ 2547 แก้ไขและเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   - อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท 

 

 

7ศ เงินเพิ่มศศศ 
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7. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 

 - เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท  

8. สิทธิประโยชน์   
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล พศศศ 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
 

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

 
 



 
 

ผนวก ข 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   

ลงวันที่    4   มีนาคม 2564 
 

1. ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 

    1.1 ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  

    1.2 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบหลักและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    1.2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
         ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ชนิดรถบรรทุกน้ า) ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา (ชนิดรถบรรทุกน้ า) หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชารับมอบหมาย 
 
  1.2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
   (1) ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ชนิดรถบรรทุกน้ า) 
  (2) ซ่อมแซมและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา (ชนิดรถบรรทุกน้ า) 
    (3) ท าความสะอาด ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลขนาดเบา (ชนิดรถบรรทุกน้ า) ให้มี 
ความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา 
  (4) บันทึกข้อมูลการใช้งาน การซ่อมแซม การบ ารุงรักษา ตลอดจนข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา (ชนิดรถบรรทุกน้ า) 
  (5) งานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
           มีความรู้ความช านาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมาย  

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ผนวก ค 
หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   

ลงวันที่   4    มีนาคม  2564 
 

   หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มีหลักเกณฑ์การเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” 
ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวก าหนด ดังนี้ 

ต าแหน่งที่รับสมัคร  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   . 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

สมรรถนะ/เรื่องที่สอบ 
คะแนน

เต็ม 
วิธี 

การประเมิน 
1ศ ความรู้ความสามารถทั่วไปของบุคคล 
2ศ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับต าแหน่งของบุคคล 
3ศ ความเหมาะสมกับต าแหน่งของบุคคล 
        โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณา
ความรู้ความสามารถทั่วไป ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง และความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากคุณสมบัติส่วนบุคคล 
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติและประสบการณ์การท างาน 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ แรงจูงใจ จริยธรรมและคุณธรรม 
มนุษยสัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถ
พิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของ 
ผู้เข้าสอบ เป็นต้น 

100 
คะแนน 

1ศ สอบปฏิบัติ 
2ศ สอบสัมภาษณ์ 

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

 
 
 

 
 
 


