
  
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลบางเป้า 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

.................................................. 

  ด้วยเทศบาลต าบลบางเป้า อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางเป้า จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้ 
  

 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  
      1.1  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์   จ านวน  1  อัตรา   
    (สังกัดส านักปลัดเทศบาล) 
     1.2  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถขนขยะ)  จ านวน  1  อัตรา   
    (สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  

 2. พนักงานจ้างท่ัวไป  
      2.1  ต าแหน่งคนงานทั่วไป   จ านวน  1  อัตรา   
    (สังกัดกองคลัง)  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล         
จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21  มิถุนายน  ๒๕๔๗  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร/ประเภท  กอง/งาน และรายละเอียดการจ้าง 

  1.1 ชื่อต าแหน่ง / ประเภท    พนักงานขับรถยนต์ / พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ 

   กอง/งาน ส านักปลัดเทศบาล/งานบริหารทั่วไป 

   หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าทีข่ับรถยนต์ บ ารุงรักษารถยนต์เบื้องต้น ท าความสะอาด
รถยนต์และแก้ไข ข้อขัดข้องเล็ก ๆ  น้อย ๆ   ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว
หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

   ค่าตอบแทน เดือนละ 9,400.- บาท 

   เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

  /สิทธิประโยชน์............ 
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  สิทธิประโยชน์ 

 

 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 25๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๒๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 3 กันยายน 2557 

  ระยะเวลาการจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ มีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี 
โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ทั้งนี้ตามความเหมาะสมหรือ
ความจ าเป็นของเทศบาลต าบลบางเป้า 

 
  1.2 ชื่อต าแหน่ง / ประเภท    พนักงานขับรถยนต์ (รถขนขยะ) / พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ประเภทผู้มีทักษะ 

   กอง/งาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

   หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ ดูแลรักษาความสะอาด 
บ ารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อยๆ ของรถบรรทุก
ขยะที่ด าเนนนการััดเก็บขยะมูลฝอยาามอาคารบ้านเรออน
และท่ีรองรับขยะมูลฝอย และปฏนบัานหน้าที่ออ่นที่เกี่ยวข้อง
หรออาามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   ค่าตอบแทน เดือนละ 9,400.- บาท 

   เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 25๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๒๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 3 กันยายน 2557 

      ระยะเวลาการจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ มีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี 
โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ทั้งนี้ตามความเหมาะสม
หรือความจ าเป็นของเทศบาลต าบลบางเป้า 

 
 
 
 
 

/1.3 ชื่อต าแหน่ง............... 
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  1.3 ชื่อต าแหน่ง / ประเภท    คนงานทั่วไป / พนักงานจ้างทั่วไป 

   กอง/งาน กองคลัง/งานบริหารงานคลัง 

   หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติ งานที่ต้องใช้แรงงานทั่ว ไปและ
ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท 

   เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 25๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๒๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 3 กันยายน 2557 

 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง หรือจนกว่าจะบอกเลิกสัญญาจ้าง 
โดยระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี  และอาจจะมีการต่อ
ระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินคราวละ 1 ปี 

  

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร 
      ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

    ๑) มีสัญชาติไทย 
     ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

            ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย       
   ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ         
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล         
   ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่    
พรรคการเมือง 

    ๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืน ของรัฐ 
   ๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

         /หมายเหตุ......... 
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หมายเหตุ :  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
      กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น       
       สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
      รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ 
      ไม่เกิน 1 เดือนเพื่อแสดงว่าไม่เป็นโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วน
      ท้องถิ่นมาแสดงในวันสมัครด้วย 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  2.2.1 ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
       1. เพศชาย 
       2. ไม่จ ากัดคุณวุฒิการศึกษา 
        3. มีความรู้ความสามารถและช านาญในหน้าที่ 
       4. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก 
       5. ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ติดต่อกันมาแล้ว         

ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและ
ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 

           ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
        1. มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
      2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
       3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 
       4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ แม่นย า 

      2.2.2 ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถขนขยะ) 
       1. เพศชาย 
       2. ไม่จ ากัดคุณวุฒิการศึกษา 
        3. มีความรู้ความสามารถและช านาญในหน้าที่ 
       4. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก 
       5. ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ติดต่อกันมาแล้ว         

ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและ
ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 

           ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
        1. มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
      2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
       3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 
       4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ แม่นย า 

/2.2.3 คนงานทั่วไป............. 
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  2.2.3 คนงานทั่วไป 
      1) ไม่จ ากัดคุณวุฒิการศึกษา 
      2) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 
 

           ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
        1. มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
      2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
       3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 
       4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ แม่นย า 
  
  ๓. การรับสมัครและวิธีรับสมัคร 
     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง         

ณ ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางเป้า อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 14 - 23 ธันวาคม 2563             
ในวันและเวลาราชการ   

        

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
    4.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา ระเบียนผลการเรียน และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 ชุด 

       4.2 รปูถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดยีวกันไม่เกิน ๑ ปี 
(นับถึงวันสมัคร)  (ให้เขียน ชื่อ – นามสกุล หลังรูปทุกรูป)    จ านวน  ๓  รูป  
       4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  ๑  ฉบับ 

    ๔.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
    4.5 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบลก าหนด  (แพทย์ออกให้ไม่เกิน  ๑ เดือน)      จ านวน  1  ฉบับ 
    4.6 ส าเนาเอกสารอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๑) เอกสารเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล 

ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 
    ทั้งนี้  เอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับทุกฉบับ 
 

 5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
      ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ ซึ่งค่าธรรมเนียมการสมัคร
จะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ  

    5.1 ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์            จ านวน  100.-  บาท  (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-) 
    5.2 ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถขนขยะ)   จ านวน  100.-  บาท  (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-) 
    5.3 ต าแหน่งคนงานทั่วไป           จ านวน   50.-  บาท  (-ห้าสิบบาทถ้วน-) 
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  6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วันเวลาและสถานที่ในการประเมิน 
      6.1 เทศบาลต าบลบางเป้า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ      
ในวันที่ 24 ธันวาคม  2563 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ส านักงานเทศบาลต าบลบางเป้า 
และทางเว็ปไซต์ www.bangpao.go.th โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อด้วยตนเอง  
 

      6.2 ด าเนินการทดสอบและประเมินทักษะต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในวันที่                
25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบางเป้า อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
 

      6.3 ด าเนินการประเมินบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563                
เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบางเป้า อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
 

      6.4 ด าเนินการประเมินบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่  28 ธันวาคม 2563                
เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบางเป้า อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง (พนักงานจ้างทั่วไป) 
 

  7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
         ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
     7.1 ประเมินสมรรถนะโดยสอบภาคปฏิบัติ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
           (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
     7.2 ประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์   คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
          (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)  

  8. เกณฑ์การตัดสิน 
         ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ทุกภาครวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
  

9. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
      เทศบาลต าบลบางเป้า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563  
โดยปิดประกาศไว้  ณ  ป้ ายประชาสั ม พันธ์ส านั กงานเทศบาลต าบลบาง เป้ า  และทาง เว็ป ไซต์ 
www.bangpao.go.th โดยเรียงตามล าดับคะแนนจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามล าดับ ในกรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน 
จะพิจารณาผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้แต่ละต าแหน่งจะขึ้นบัญชี
ไว้ไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว 
บัญชีการสรรหาได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อด้วยตนเอง 

  10. การจัดจ้างพนักงานจ้าง 
              ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางเป้า 
ตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามต าแหน่งว่างของเทศบาลต าบลบางเป้า 
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        อนึ่ง  ส าหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลัง              
ได้ตรวจสอบพบว่าผู้ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รายใดมีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนหรือ ไม่ถูกต้อง                  
ตามประกาศรับสมัคร เทศบาลต าบลบางเป้าขอสงวนสิทธิในการเลือกสรรและท าสัญญาจ้างและ                
จะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ท าสัญญาจ้างแล้ว 

       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
 
 

    

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลบางเป้า 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ลงวันที่  2  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2563 
----------------------------------- 

 

1. ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถขนขยะ) 
 

 1.1  ด าเนินการสรรหาโดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติและประเมินบุคคล (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 
 

        1. ทดสอบโดยสอบภาคปฏิบัติ     (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ทดสอบการปฏิบัติขับรถยนต์และความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  -  ทักษะด้านการขับรถ      70  คะแนน 
  -  ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร     30  คะแนน 
  

 

          2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (โดยวิธีการสัมภาษณ์)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ประวัติการท างานและประสบการณ์ วิสัยทัศน์
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการตอบค าถามและปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ การแต่งกาย 
ท่วงทีวาจาและกิริยามารยาท ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  1. ประวัติการท างานและประสบการณ์   20  คะแนน 
       2. วิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   20  คะแนน 
       3. ความสามารถในการตอบค าถามและปฏิภาณไหวพริบ 20  คะแนน 
       4. บุคลิกภาพ การแต่งกาย ท่วงทีวาจาและกิริยามารยาท 20  คะแนน 
       5. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์   20  คะแนน 
 
 
 

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

 
 



ภาคผนวก ข 
 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลบางเป้า 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ลงวันที่  2  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2563 
----------------------------------- 

 

1. ต าแหน่งคนงานทั่วไป 
 

 1.1  ด าเนินการสรรหาโดยการประเมินบุคคล (โดยวิธีการสัมภาษณ์)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ประวัติการท างานและประสบการณ์ วิสัยทัศน์และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการตอบค าถามและปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ การแต่งกาย ท่วงที
วาจาและกิริยามารยาท ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  1. ประวัติการท างานและประสบการณ์   20  คะแนน 
       2. วิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   20  คะแนน 
       3. ความสามารถในการตอบค าถามและปฏิภาณไหวพริบ 20  คะแนน 
       4. บุคลิกภาพ การแต่งกาย ท่วงทีวาจาและกิริยามารยาท 20  คะแนน 
       5. ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 20  คะแนน 
 
 

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


