
                                 
 
 
 

     ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางยอ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีความ
ประสงคจะดําเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

บางยอ 

          อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจาง หมวด 4 ขอ 18 ขอ 19 และขอ 20 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2547 จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

1.  ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
พนักงานจางตามภารกิจ  (ตําแหนงสําหรับผูมีทักษะ)   
ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    จํานวน  1  อัตรา 

     

  2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร 

      2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
 (1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบป 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

   (4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ              
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคดังตอไปนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอนัตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   (5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง  
   (6)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 

(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา                   
ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ                       
หนวยงานอื่นของรัฐ   
   (9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
 

          /2.2. คุณสมบัติ... 
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      2.2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
   ผูสมัครตองมีคุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้  

 

  3. การรับสมัคร 
      3.1 วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
   ผูประสงคจะสมัครคัดเลือกเปนพนักงานจ าง ให ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวย                 
ตนเองท่ี งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
ต้ังแตวันท่ี  24  มกราคม  - 1 กุมภาพันธ  2560 ในวันและเวลาราชการ 

    3.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
   3.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว  

      (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน)    จํานวน  3  รูป 
   3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  1  ฉบับ 
   3.3 สําเนาทะเบียนบาน     จํานวน  1  ฉบับ 

3.4 สําเนาวุฒิการศึกษา     จํานวน  1  ฉบับ 
3.5 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามท่ีกําหนด จํานวน  1  ฉบับ 

      3.6 สําเนาหลักฐานอื่น เชน  ทะเบียนสมรส  ใบเปล่ียนช่ือตัว – ช่ือสกุล (ถามี)  
   ท้ังนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไว
ดวย 
      3.3 คาธรรมเนียมในการสมัคร 
   - ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหนงละ 100.- บาท 
      3.4 เง่ือนไขในการสมัคร 
    ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง              
และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงท่ีสมัคร อันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด            
ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นต้ังแตตน 

 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี            
ในการประเมินสมรรถนะ 

   องคการบริหารสวนตําบลบางบางยอ จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน                       
วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2560 ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบางยอ และกําหนดวันประเมินสมรรถนะใน
วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบางยอ ต้ังแตเวลา 09.00 น.เปนตนไป 

 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
    ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 
 

 

          /หลักเกณฑ... 
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6. หลักเกณฑการตัดสิน 
    ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ               

ไมตํ่ากวารอยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจางและเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได 
 

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร 
    องคการบริหารสวนตําบลบางยอ จะประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนน

สอบท่ีได ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2560 ณ องคการบริหารสวนตําบลบางยอ โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวใหเปน
อันยกเลิกหรือส้ินสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ป นับแตวันข้ึนบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครใน
ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

 

8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
    ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางยอกําหนด 

 
ประกาศ  ณ วันท่ี  16  มกราคม พ.ศ. 2560 

 

                         
          (นายเกษมสี  จันทรสุข) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลบางยอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางยอ 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

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

ช่ือตําแหนง  พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 

สังกัด   สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบางยอ 

ตําแหนงประเภท  พนักงานจางตามภารกิจ   (ประเภทผูมีทักษะ) 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ๑). มีความรูความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแลวไมนอยกวา ๕ ป โดยจะตองมี
หนังสือรับรองจากหนวยงาน หรือสวนราชการท่ีเคยปฏิบัติงานนั้น และ    
  ๒). ไดรับใบอนุญาตขับรถยนต (ประเภท ๒) ตามกฎหมาย   

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
      ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาหรือเครื่องจักรกลประเภทเดียวกัน ตลอดจนบํารุงรักษา
และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่องยนตและปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ระยะเวลาการจาง  ระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ ๔ ป 

อัตราคาตอบแทน  อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวและสิทธิประโยชน
อื่นๆตามท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสมุทรปราการกําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
          หลักเกณฑการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
แบงเปน  

 1.ภาคความรูความสามารถท่ัวไปและภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบขอเขียน 

 -  ความรูภาษาไทย 
 -  ความรูทางคณิตศาสตร 
 -  ความรูท่ัวไปและเหตุการณปจจุบัน 
 -  ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 

 2.ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติ 
 ท้ังนี้  ผูสมัครสอบจะตองสอบผานภาคความรูความสามารถท่ัวไป  และภาคความรู

ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ตามเกณฑการตัดสินกอน จึงจะมีสิทธิเขาสอบในภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง โดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติ  

             

 
 


