
เอกสาร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ

ประเภทของพนักงานจ้าง 
ตําแหน่ง   
สังกัด  กองช่าง   
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซ่ึงไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการประปา ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
     1.1 จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้องการติดต้ัง การซ่อมและการบํารุงรักษาด้าน
งานประปา เพ่ือให้เกิดความพร้อม และสะดวกในการปฏิบัติงาน
     1.2 ดําเนินการผลิตน้ําประปา และจัดเตรี
สํารองเพ่ือการดับเพลิง และการดําเนิน
ได้คุณภาพ และมีความพร้อมใช้อย่างทันที
     1.3 ดําเนินการติดต้ังมาตรวัดน้ําประปาให้กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความถู
ปริมาณการใช้น้ําของประชาชน และเป็นไปตามมาตรฐานกําหนดไว้ 
     1.4 ซ่อมแซมและบํารุงรักษาท่อประปา
และน้ําใช้อย่างสมํ่าเสมอ 
     1.5 ดําเนินการ ให้บริการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านงานประปา เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างราบรื่น ถูกต้อง และสอดคล้องความต้องการของประชาชน
     1.6 ช่วยตรวจสอบและควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ
งานประปา เพ่ือให้มีรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆท่ีครบถ้วน และถูกต้อง
     1.7 บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับงานประปา 
เพ่ือให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ท่ีมีสภาพท่ีสมบูรณ์ และเป็นการยืดอ
     1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ
งานประปา เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
    1.9 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ท้องถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว้
 2. ด้านการบริการ 
     ให้คําปรึกษาและแนะนําในเบ้ืองต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ท่ีมาติดต่อและหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องประสานงานด้านประปา
กับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านประปาให้มีความสะดวก เรียบร้อยและราบรื่น
 
 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 

รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันท่ี  17  พฤษภาคม   2562 

----------------------------------------------------- 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
จํานวน  1  อัตรา 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซ่ึงไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการประปา ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้องการติดต้ัง การซ่อมและการบํารุงรักษาด้าน
งานประปา เพ่ือให้เกิดความพร้อม และสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ดําเนินการผลิตน้ําประปา และจัดเตรียมน้ําสะอาดเพ่ือให้บริการประชาชน และน้ําประปา
สํารองเพ่ือการดับเพลิง และการดําเนินการต่างๆ ท่ีจําเป็น เพ่ือให้ประชาชนมีน้ําด่ืม และน้ําใช้ท่ีสะอาด 
ได้คุณภาพ และมีความพร้อมใช้อย่างทันที 

ดําเนินการติดต้ังมาตรวัดน้ําประปาให้กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความถู
ปริมาณการใช้น้ําของประชาชน และเป็นไปตามมาตรฐานกําหนดไว้    

ซ่อมแซมและบํารุงรักษาท่อประปา เพ่ือให้มีท่อน้ําประปาท่ีมีคุณภาพและประชาชนมีน้ําด่ืม 

ดําเนินการ ให้บริการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านงานประปา เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างราบรื่น ถูกต้อง และสอดคล้องความต้องการของประชาชน 

ช่วยตรวจสอบและควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ
ด้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆท่ีครบถ้วน และถูกต้อง

บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับงานประปา 
เพ่ือให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ท่ีมีสภาพท่ีสมบูรณ์ และเป็นการยืดอ

ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ
งานประปา เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ท้องถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว้ 

และแนะนําในเบ้ืองต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ท่ีมาติดต่อและหน่วยงานต่างๆ ท่ี
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องประสานงานด้านประปา

กับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านประปาให้มีความสะดวก เรียบร้อยและราบรื่น

สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซ่ึงไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการประปา ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 

จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้องการติดต้ัง การซ่อมและการบํารุงรักษาด้าน

ยมน้ําสะอาดเพ่ือให้บริการประชาชน และน้ําประปา
การต่างๆ ท่ีจําเป็น เพ่ือให้ประชาชนมีน้ําด่ืม และน้ําใช้ท่ีสะอาด         

ดําเนินการติดต้ังมาตรวัดน้ําประปาให้กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการคํานวณ 

เพ่ือให้มีท่อน้ําประปาท่ีมีคุณภาพและประชาชนมีน้ําด่ืม 

ดําเนินการ ให้บริการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านงานประปา เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป

ช่วยตรวจสอบและควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ
ด้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆท่ีครบถ้วน และถูกต้อง 

บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับงานประปา 
เพ่ือให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ท่ีมีสภาพท่ีสมบูรณ์ และเป็นการยืดอายุการใช้งาน 

ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ 

ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง

และแนะนําในเบ้ืองต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ท่ีมาติดต่อและหน่วยงานต่างๆ ท่ี
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องประสานงานด้านประปา

กับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านประปาให้มีความสะดวก เรียบร้อยและราบรื่น 



 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
 ๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิควิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างกล
หรือในสาขาวิชา หรือทางอ่ืนท่ี ก
 2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ 
ช่างไฟฟ้า หรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.,ก.ท
 3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิควิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างกล  ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่
หรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
 
อัตราค่าตอบแทน 
 ตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท) 
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท) 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง

เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิควิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างกล  ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ 
ในสาขาวิชา หรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าเป็นคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ 

ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าเป็นคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง

เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิควิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างกล  ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่
อบต. กําหนดว่าเป็นคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

ตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับอัตราค่าตอบแทน  9,400 บาท/เดือน  

) รวม 11,400 บาท 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับอัตราค่าตอบแทน 10,840 

บาท ) รวม 12,840 บาท 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับอัตราค่าตอบแทน  11,500  

) รวม 13,285 บาท 

ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า

สมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์    
กําหนดว่าเป็นคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิควิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างกล  ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า  

กําหนดว่าเป็นคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

เดือน  (ค่าครองชีพ

840 บาท/เดือน (ค่าครองชีพ

500  บาท/เดือน (ค่าครองชีพ



หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ (ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

สมรรถนะ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    ขอบเขตเน้ือหาที่สอบ 
    1.1 ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
    1.2 วิชาภาษาไทย 
    1.3 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
          - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ
          - พระราชบญัญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ พ
            และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
          - พระราชบญัญัติเทศบาล พ
          - พระราชบญัญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
            อนุญาตของทางราชการ พ
 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง่
    ขอบเขตเน้ือหาที่สอบ 
    -  พระราชบญัญัติน้าํบาดาน พ
    -  พระราชบญัญัติการประปาภูมิภาค พ
เพิ่มเติม 
    - ความรู้เก่ียวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บํารุงรักษาระบบประปา
รวมทั้งการผลิตและจําหน่ายน้ําประปา
    - ความรู้เก่ียวกับเคร่ืองสูบน้าํและการใชง้าน
    - ความรู้เก่ียวกับกระบวนการปรับปรุงคุ
    - ความรู้เก่ียวกับงาน “ตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติ
 
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การแต่งกาย
    3.2 ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพริบ
    3.3 มนุษย์สัมพันธ ์
    3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 
 

รวม
 
 
 
 
 
 
 

-3- 
 

ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา) 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม 

ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
พระราชบญัญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ.2534 

พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบญัญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

100 

ความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง่ 

พระราชบญัญัติน้าํบาดาน พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบญัญัติการประปาภูมิภาค พ.ศ.2522 และที่แก้ไข

ความรู้เก่ียวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บํารุงรักษาระบบประปา
รวมทั้งการผลิตและจําหน่ายน้ําประปา 

ความรู้เก่ียวกับเคร่ืองสูบน้าํและการใชง้าน 
รู้เก่ียวกับกระบวนการปรับปรุงคุภาพน้ํา 

ตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติ”  

100 
 

บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การแต่งกาย 
ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพริบ 

 
25 
25 
25 
25 

รวม 300 

วิธีการประเมิน 
โดยวิธีสอบข้อเขียน 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ) 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ) 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ ์
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ) 

 



เอกสาร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ

ประเภทของพนักงานจ้าง 
ตําแหน่ง   
สังกัด  กองช่าง   
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
 - ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไปและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
 - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี
 
คุณสมบัติอ่ืน 
 สามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มท่ี
ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 
อัตราค่าตอบแทน 

 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 
รวม 10,000.- บาท 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 

สมรรถนะ
1. ความรู้ 
   (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเก่ียวกับงานในหน้าท่ีของตําแหน่ง
   1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
    2.1 มีทักษะในการปฏิบัติงาน
    2.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การแต่งกาย
    3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
    3.3 มนุษย์สัมพันธ์ 
    3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 

รวม
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ลงวันท่ี   17   พฤษภาคม   2562 
----------------------------------------------------- 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนงาน 
จํานวน  1  อัตรา 

หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไปและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี 

สามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มท่ี 

ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม 

ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเก่ียวกับงานในหน้าท่ีของตําแหน่ง) 
ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

 
 

30 
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 

มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
15 
15 

บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การแต่งกาย 
ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 

 
10 
10 
10 
10 

รวม 100 

สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไปและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท ต่อเดือน 

วิธีการประเมิน 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ) 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ) 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ) 

 



เอกสาร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ

ประเภทของพนักงานจ้าง 
ตําแหน่ง   
สังกัด  สํานักปลัดเทศบาล 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
 - ขับรถยนต์ บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต์ 
ดังกล่าว หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
 - มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี
 
คุณสมบัติอ่ืน 
 สามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มท่ี
ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 
อัตราค่าตอบแทน 

 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 
รวม 10,000.- บาท 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 

สมรรถนะ
1. ความรู้ 
   (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเก่ียวกับงานในหน้าท่ีของตําแหน่ง
   1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
    2.1 มีทักษะในการปฏิบัติงาน
    2.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การแต่งกาย
    3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
    3.3 มนุษย์สัมพันธ์ 
    3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 

รวม
 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ลงวันท่ี   17  พฤษภาคม   2562 
----------------------------------------------------- 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
พนักงานขับรถยนต์ 

 จํานวน  1  อัตรา 

หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ขับรถยนต์ บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์

หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ีและได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎ

สามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มท่ี 

ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม 

ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเก่ียวกับงานในหน้าท่ีของตําแหน่ง) 
ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

 
 

30 
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 

มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
15 
15 

บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การแต่งกาย 
ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 

 
10 
10 
10 
10 

รวม 100 

สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์

และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 

มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท ต่อเดือน 

วิธีการประเมิน 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ) 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ) 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ) 

 


