
 

 

    
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

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

 ด้วยเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะ  
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  
 อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จ านวน 2 ต าแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง  

1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา   สังกัดกองช่าง  จ านวน 1 อัตรา 

1.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
1) พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

      จ านวน 1 อัตรา 
รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

(ภาคผนวก ก) 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

 ผู้สมัครซึ่งได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  

1) สัญชาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี  
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ  

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานเทศบาล 

(ก) โรคเรื้อนระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

7) ไม่เป็น... 
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7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ 

8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสากิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

ส าหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครและไม่อาจเข้ารับการเลือกสรรเพ่ือท า
สัญญาจ้าง ทั้งนี้ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2501 และความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่ น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานเทศบาลมายื่นด้วย 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ก าหนดไว้ใน รายละเอียดแต่ละ

ต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) 

3. การรับสมัคร 
3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

 ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่
ส านักงานเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 มิถุนายน 2565 
ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ทางโทรศัพท์ 0-3247-8555 

3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 ผู้สมัครต้องโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งเขียนค ารับรอง

ส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ในส าเนาหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ดังนี้ 
1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน 

ไมเ่กิน 6 เดือน (นับถึงวันได้รับสมัคร)  จ านวน 3 รูป 
4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม

ประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาลก าหนด   จ านวน  1  ฉบับ 
5) ส าเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 

(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมตัิจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร (ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

6) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 2 , ชนิดที่ 3 หรือชนิดที่ 4 (ชนิดใดชนิดหนึ่ง
แล้วแต่กรณ ี) ซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก (ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)   จ านวน  1  ฉบับ 

 
(7) ส าเนา… 
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7) ส าเนาเอกสารทางทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย) (ถ้ามี)   จ านวน  1  ฉบับ 
8) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น วุฒิการศึกษา หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 

ทะเบียนสมรส หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี)  
3.3 ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ 
 4.1 เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ส านักงานเทศบาล
ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และทางเว็บไซต์ www.hadchaosamran.go.th 

 4.2 ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
   ก าหนดการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้  

ประเภท/ต าแหน่ง เวลา การประเมินสมรรถนะ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

เวลา 09.00 – 10.30 น. 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
เวลา 13.30 เป็นต้นไป 

- ด้านความรู้ของบุคคล (สอบข้อเขียน) 
- ด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคล 

(สอบข้อเขียน) 
- ด้านคุณลักษณะอ่ืนของบุคคล (สัมภาษณ์) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานขับรถยนต์ 

(รถบรรทุกขยะ) 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป - ด้านความรู้ของบุคคล (สัมภาษณ์) 
- ด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคล 

(การทดสอบการปฏิบัติงาน) 
- ด้านคุณลักษณะอ่ืนของบุคคล (สัมภาษณ์) 

 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข) 
 

6.หลักเกณฑ์… 
 
 

http://www.hadchaosamran.go.th/




ภาคผนวก ก 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2565 

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

ประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  สังกัดกองช่าง  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู ้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
 1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตาม
หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ  
 1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.3 ถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
 1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย 
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  
 1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง  

2. ด้านการบริการ  
2.1 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความ

ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2.2 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพ่ือให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา

หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ 
สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืนที ่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได  

 
3. ได้รับ… 



-2- 
 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม 
โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี (ตามปีงบประมาณ) 

อัตราว่าง  จ านวน 1 อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน  

คุณวุฒิการศึกษา 
ค่าตอบแทน 

เดือนละ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  9,400 บาท 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 10,840 บาท 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  11,500 บาท 

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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ประเภท   พนักงานจ้างทั่วไป  

ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (รถบรรทุกขยะ)  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถบรรทุกขยะ และแก้ไขข้อขัดข้อง 
เล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถบรรทุกขยะ และดูแลรักษาตรวจสอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีและ
ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ 
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) 

ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี (ตามปีงบประมาณ) 

อัตราว่าง จ านวน 1 อัตรา 

อัตราค่าตอบแทน ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000 บาท   

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ 

เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 
 

***   หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
 (คะแนนเต็มรวม 300 คะแนน) 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1) ความรู้ของบุคคล 
1.1 ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือและสรุปเหตุผลทาง

การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 
1.3 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย การสรุปความและการตีความ 

การขยายความจากข้อความสั้นๆ การเรียงความ การสะกดค า และ
ค าศัพท์ 

1.4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
1.5 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
1.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
1.7 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ 
1.8 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ   

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

100 การสอบข้อเขียน  

2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคล 
2.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.2 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับ ผู้พิการ

หรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘  
2.3 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและค านวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก  
2.4 ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง  
2.5 ความรู้เกี่ยวกับการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 
2.6 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง  
2.7 ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ และคอนกรีตเทคโนโลยี 
2.8 ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่

สมัครสอบ  

100 การสอบข้อเขียน  

3) คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคล  
 ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน พฤติกรรมที ่ปรากฏทางอื่นของผู ้ เข้าร ับการประเมิน      
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ 

 100 การสัมภาษณ์ 
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*** หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) 
      (คะแนนเต็มรวม 300 คะแนน) 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1) ความรู้ของบุคคล 
พิจารณาจากความรู้เบื้องต้นในการขับรถยนต ์(รถบรรทุกขยะ) และความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก 

100 การสัมภาษณ์ 
 

2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคล 
พิจารณาจากการทดสอบการขับรถบรรทุกขยะ 

100 การทดสอบการ
ปฏิบัติงาน 

 
3) คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคล 
 ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน พฤติกรรมที ่ปรากฏทางอื่นของผู ้เข้าร ับการประเมิน     
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ 

 100 การสัมภาษณ์ 

 




