
 

 
ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลธรรมเสน 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป�นพนักงานจ!าง 
***************************** 

 

  ด�วยองค	การบริหารส�วนตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีความประสงค	จะ
ดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป&นพนักงานจ�าง ตามท่ีได�กําหนดไว�ในแผนอัตรากําลัง 3 ป, 
พ.ศ.2561 - 2563 เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีประจําองค	การบริหารส�วนตําบลธรรมเสน  

  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ	และ
เง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ�าง ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม ๒๕๔๗ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 4 ลงวันท่ี                 
5 ตุลาคม 2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป&นพนักงานจ�าง ขององค	การบริหารส�วน
ตําบลธรรมเสน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑. ตําแหน�งท่ีรับสมัคร 
      1.1 พนักงานจ!างท่ัวไป  
                    - ตําแหน�ง  พนักงานขับรถยนต	   (สํานักงานปลัด)       จํานวน  1  อัตรา   
                    - ตําแหน�ง  คนงานท่ัวไป (กองการศึกษาฯ)       จํานวน  1  อัตรา  
                    - ตําแหน�ง  ผู�ดูแลเด็ก    (กองการศึกษาฯ)       จํานวน  1  อัตรา  

  ๒. คุณสมบัติของผู!มีสิทธิสมัครสอบ  ต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
      ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  
            (๑) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไม�ต่ํากว�า 18 ป,บริบูรณ	และไม�เกิน 60 ป, 
   (3) ไม�เป&นบุคคลล�มละลาย 
   (4) ไม�เป&นผู�มีกายทุพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถหรือจิตฟMNนเฟOอน
ไม�สมประกอบ หรือเป&นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนดท่ีเป&นลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�น ดังต�อไปนี้ 
   (ก) เป&นโรคเรื้อนในระยะติดต�อ หรือในระยะท่ีปรากฎอาการเป&นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
   (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค) โรคเท�าช�าง  ในระยะท่ีปรากฎอาการเป&นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
   (ง) โรคยาเสพติดให�โทษ 
   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 (๕) ไม�เป&นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 
  (๖) ไม�เป&นผู�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารท�องถ่ิน  คณะผู�บริหารท�องถ่ิน  สมาชิกสภาท�องถ่ิน 
                   (๗) ไม�เป&นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให�จําคุกเพราะกระทํา 
ความผิดทางอาญา เว�นแต�เป&นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘) ไม�เป&นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออกหรือไล�ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ
หน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
   (๙) ไม�เป&นข�าราชการหรือลูกจ�างของส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถ่ิน 

 

/หมายเหตุ... 

-สําเนาคู�ฉบับ- 



 
 

 

    หมายเหตุ ผู�ท่ีผ�านการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ�างจะต�องไม�เป&นผู�ดํารงตําแหน�ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง ผู�บริหารท�องถ่ิน คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิก
สภาท�องถ่ิน ข�าราชการ หรือลูกจ�างส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานอ่ืนของรัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ�างของส�วนราชการส�วนท�องถ่ินในวันท่ีทําสัญญาจ�าง  
   ๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง 
     ผู�สมัครจะต�องเป&นผู�มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งสําหรับตําแหน�งนั้น (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท�าย ภาคผนวก ก.)  

  ๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบ 
      ผู�ประสงค	ท่ีจะสมัครสอบสามารถขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร�อมหลักฐานด�วยตนเองได�ท่ี
สํานักงานปลัด องค	การบริหารส�วนตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กําหนดรับสมัครสอบระหว�าง
วันท่ี 17 มีนาคม ๒๕63 ถึงวันท่ี 26 มีนาคม ๒๕63 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ     
(เว�นวันหยุดราชการ) 

  ๔. ค�าธรรมเนียมในการสมัคร      
      ผู�สมัครสอบต�องเสียค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตําแหน�งละ ๑๐๐ บาท 

  ๕. เอกสารและหลักฐานการสมัคร   
      ผู�สมัครสอบต�องยื่นใบสมัครสอบด�วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให�ถูกต�องและ
ครบถ�วน พร�อมท้ังสําเนาเอกสารต�องรับรองความถูกต�องทุกฉบับ มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังต�อไปนี้  
   (1) สําเนาทะเบียนบ�าน       จํานวน  ๑  ฉบับ 
   (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน  ๑  ฉบับ 
   (3) รูปถ�ายหน�าตรง ไม�สวมหมวก ไม�ใส�แว�นตา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน  3  รูป 
    (ถ�ายไม�เกิน 6 เดือน และถ�ายในครั้งเดียวกัน)   
   (4) สําเนาวุฒิการศึกษา        จํานวน  ๑  ฉบับ 
             (5) ใบรับรองแพทย	แสดงว�าไม�เป&นโรคต�องห�ามตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป&น
ลักษณะต�องห�าม ออกให�ไม�เกิน 1 เดือน นับแต�วันตรวจร�างกาย   จํานวน  ๑  ฉบับ 
   (6) สําเนาใบอนุญาตขับข่ีรถยนต	ตามกฎหมาย   จํานวน  ๑  ฉบับ 
    (สําหรับตําแหน�ง พนักงานขับรถยนต	 ) 
   (7) หลักฐานอ่ืนๆ เช�น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบทหารกองเกิน (ส.ด.9) ทะเบียน
สมรส หนังสือรับรองจากผู�บังคับบัญชา (ถ�ามี)    
   ท้ังนี้ สําเนาภาพถ�ายเอกสารหลักฐานทุกฉบับให�ใช�กระดาษ A4 เท�านั้น และให�ผู�สมัครรับรอง
สําเนาถูกต�อง ลงลายมือชื่อกํากับไว�ทุกฉบับ 
                     ผู�ท่ีจะสมัครจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว�าเป&นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไป            
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งท่ีสมัครตรงตามประกาศและจะต�องกรอกรายละเอียดต�างๆ ในใบสมัคร พร�อมท้ังยื่น
และแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครไม�มายื่น
หนังสือตามวัน เวลา ตามสถานท่ีท่ีกําหนด หรือยื่นไม�ครบถ�วนจะถือว�าเป&นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และหากมี
การปลอมแปลงเอกสารท่ีใช�ในการสมัครจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

         ๖. ประกาศรายช่ือผู!มีสิทธิสอบ และวัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
   องค	การบริหารส�วนตําบลธรรมเสนจะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิสอบ และวัน เวลา สถานท่ีสอบ       
ในวันท่ี 30 มีนาคม ๒๕63 ณ ท่ีทําการองค	การบริหารส�วนตําบลธรรมเสน (บอร	ดประชาสัมพันธ	ของสํานักงาน) 
หรือสอบถามทางโทรศัพท	หมายเลข ๐-๓๒23-4994 ต�อ ๑๑ หรือทางเว็บไซต	 www.thammasen.go.th 
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/7.หลักสูตร 



 
 
  ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
   องค	การบริหารส�วนตําบลธรรมเสน จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยการประเมินผู�เข�า
รับการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการสอบข�อเขียน การสอบปฏิบัติ หรือการสอบสัมภาษณ	 หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีเห็น
ว�าเหมาะสมท่ีสามารถใช�ปฏิบัติงานในหน�าท่ีของแต�ละตําแหน�ง ท่ีองค	การบริหารส�วนตําบลธรรมเสนกําหนด 
(รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข.) 

  8. เกณฑ�การตัดสิน 
   ผู�ท่ีจะถือว�าเป&นผู�สอบคัดเลือกได�จะต�องเป&นผู�สอบได�คะแนนแต�ละภาคตามหลักสูตรไม�ตํ่ากว�า
ร�อยละ ๖๐ 
  9. ประกาศผลการสอบคัดเลือกและการข้ึนบัญชีท่ีสอบคัดเลือกได! 
   องค	การบริหารส�วนตําบลธรรมเสน จะประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยเรียงลําดับที่จากผู�ท่ี
ได�คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู�สอบได�คะแนนเท�ากันจะพิจารณาให�ผู�ท่ีมีคะแนนสัมภาษณ	
มากกว�าอยู�ในลําดับท่ีสูงกว�าถ�าได�คะแนนสัมภาษณ	เท�ากันให�ผู�ได�คะแนนภาคความรู� ความสามารถท่ีใช�เฉพาะ
ตําแหน�งมากกว�าเป&นผู�อยู�ในลําดับสูงกว�า ถ�ายังได�เท�ากันอีกก็ให�รับเลขประจําตัวสอบก�อนเป&นผู�อยู�ในลําดับสูงกว�า 
   การข้ึนบัญชีผู�สอบคัดเลือกได�จะมีอายุไม�เกิน ๑ ป, นับต้ังแต�วันประกาศรายชื่อผู�สอบคัดเลือกได� 
เพ่ือสั่งจ�างและแต�งต้ังเป&นพนักงานจ�าง เว�นแต�องค	การบริหารส�วนตําบลธรรมเสนจะมีการสอบคัดเลือกเพ่ือสั่งจ�าง
และแต�งต้ังเป&นพนักงานจ�างในตําแหน�งเดียวกันนี้อีกและได�มีการข้ึนบัญชีผู�สอบคัดเลือกไว�ใหม�แล�วให�ถือว�าบัญชี
ข้ึนไว�ก�อนเป&นอันยกเลิก 

  ๑0. การบรรจุและแต�งตั้ง 
   ผู�ผ�านการเลือกสรรในแต�ละตําแหน�ง จะได�รับการแต�งต้ังเป&นพนักงานจ�างขององค	การบริหาร
ส�วนตําบลธรรมเสน ตามลําดับท่ีในบัญชีผู�ผ�านการเลือกสรร 

  ๑1. การทําสัญญาจ!างและแต�งตั้ง 
   องค	การบริหารส�วนตําบลธรรมเสน จะทําสัญญาจ�างและแต�งต้ังผู�ท่ีสอบคัดเลือกได�ตามลําดับ
ท่ีได�ประกาศข้ึนบัญชีไว�และได�ตรวจสอบแล�วว�าผู�ท่ีได�รับการทําสัญญาจ�างเป&นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปของพนักงานจ�าง
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตามท่ี ก.อบต.กําหนด ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว�าผู�สอบคัดเลือกได�
เป&นผู�ขาดคุณสมบัติไม�ตรงตามท่ีกําหนด องค	การบริหารส�วนตําบลธรรมเสนอาจถอนรายชื่อผู�นั้นออกจากบัญชี
รายชื่อผู�ท่ีได�รับการสอบคัดเลือกได� 
       อนึ่ง  สําหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ�างครั้งนี้ผู�สมัครได�ตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว�าเป&นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครและหากภายหลัง
ปรากฏว�าผู�เข�ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกล�าวไม�ครบถ�วนหรือไม�ถูกต�อง องค	การบริหาร
ส�วนตําบลธรรมเสนขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสรรและทําสัญญาจ�าง และจะยกเลิกสัญญาจ�างในกรณีท่ีได�ทํา            
สัญญาจ�างแล�ว 

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  9   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 

(นายสกล  เกศปMญญาพงศ	) 
นายกองค	การบริหารส�วนตําบลธรรมเสน 
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(ผนวก ก.) 
 

ภาคผนวก ก. 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งผู!เข!ารับการสรรหาและเลือกสรร 

เอกสารแนบท!ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลธรรมเสน 
ลงวันท่ี  9  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 
 
ช่ือตําแหน�ง   

พนักงานขับรถยนต	      
 
ตําแหน�งประเภท  

พนักงานจ�างท่ัวไป 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานท่ีขับรถยนต	ส�วนกลาง ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต	 ตรวจสอบรถยนต	ประจําวัน ดูแล
น้ํามันหล�อลื่นในส�วนท่ีจําเป&น บํารุงรักษา แก�ไขข�อขัดข�องเล็กๆ น�อยๆในการใช�รถยนต	ดังกล�าว และปฏิบัติงาน
ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 
หน!าท่ีและความรับผิดชอบ 

 ขับรถยนต	 บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต	 แก�ไขข�อขัดข�องเล็กๆ น�อยๆในการใช�รถยนต	ดังกล�าว 
และปฏิบัติงานตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 

 ผู�สมัครต�องมีคุณวุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�าชั้นประถมศึกษาตอนต�น   
 
ระยะเวลาการจ!าง 
 ระเวลาการจ�างคราวละไม�เกิน 1 ป,   
 
อัตราค�าตอบแทน 
 ได�รับค�าตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๙,0๐๐ บาท เงินเพ่ิมค�าครองชีพเดือนละ 1,000 บาท                     
รวมเป&นเงินท้ังสิ้น 10,000 บาท    
 

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

 



(ผนวก ก.) 
 

ภาคผนวก ก. 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งผู!เข!ารับการสรรหาและเลือกสรร 

เอกสารแนบท!ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลธรรมเสน 
ลงวันท่ี  9  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 
ช่ือตําแหน�ง   

คนงานท่ัวไป      
 
ตําแหน�งประเภท  

พนักงานจ�างท่ัวไป 
  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานท่ีต�องใช�แรงงานท่ัวไป และปฏิบัติงานตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

หน!าท่ีและความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานท่ีต�องใช�แรงงานท่ัวไป และปฏิบัติงานตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 

 ผู�สมัครต�องมีคุณวุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�าชั้นประถมศึกษาตอนต�น 
 
ความรู!ความสามารถท่ีต!องการ 
 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน�าท่ีและมีความรับผิดชอบ  
 
ระยะเวลาการจ!าง 
 ระเวลาการจ�างคราวละไม�เกิน 1 ป,   
 
อัตราค�าตอบแทน  
 ได�รับค�าตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๙,0๐๐ บาท เงินเพ่ิมค�าครองชีพเดือนละ 1,000 บาท                    
รวมเป&นเงินท้ังสิ้น 10,000 บาท    
 

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

 
 
 
 
 
 
 



(ผนวก ก.) 

ภาคผนวก ก. 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งผู!เข!ารับการสรรหาและเลือกสรร 

เอกสารแนบท!ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลธรรมเสน 
ลงวันท่ี  9  มีนาคม  ๒๕63 

 

ช่ือตําแหน�ง   

ผู�ดูแลเด็ก  
 
ตําแหน�งประเภท  

พนักงานจ�างท่ัวไป 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 รับผิดชอบเป�นผู�ช�วยผู�ดูแลเด็กปฏิบัติหน�าท่ีในศูนย พัฒนาเด็กเล็กก�อนเกณฑ  ดูแลความเรียบร�อย ความ
ปลอดภัยของเด็กเล็ก สอนให�ความรู�เบ้ืองต�นแก�เด็กก�อนประถมศึกษา และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีได�รับมอบหมาย             
จากผู�บังคับบัญชา 
 

หน!าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน�าท่ีเลี้ยงดูเด็กก�อนวัยประถมศึกษา ให�มีความรู�ความประพฤติและความพร�อมทางด�านร�างกาย 
จิตใจ อารมณ  และสติป5ญญาเพ่ือเตรียมความพร�อมท่ีจะเข�ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาต�อไป    
 อบรมเลี้ยงดูเด็กก�อนวัยประถมศึกษา แทนบิดามารดา หรือผู�ปกครองของเด็ก 
 ปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�อง และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง 
 1. ผู�สมัครต�องมีคุณวุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�าชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี 3  
 2. ไม�เป&นผู�ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร�องในศีลธรรมอันดี 
 3. มีสุขภาพแข็งแรง 
 4. มีสุขภาพจิตดีต�องไม�เป&นผู�วิกลจริต หรือจิตฟMNนเฟOอนไม�สมประกอบและไม�เป&นผู�ติดยาเสพติด 
 5. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมท้ังทางด�านจิตใจ อารมณ	 สังคม มีความต้ังใจ 
จะปฏิบัติงานด�วยความรัก ความอ�อนโยนเอ้ือต�อการเลี้ยงดูเด็กได�อย�างเหมาะสม 
 6. เป&นผู�ท่ีมีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน 
 7. มีความรู� ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน�าท่ี  
 

ระยะเวลาการจ!าง    
ระเวลาการจ�างคราวละไม�เกิน 1 ป,  

 
อัตราค�าตอบแทน    
ได�รับค�าตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๙,0๐๐ บาท เงินเพ่ิมค�าครองชีพเดือนละ 1,000 บาท                    

รวมเป&นเงินท้ังสิ้น 10,000 บาท 
-------------------------------------------------------------------- 



 (ผนวก ข.) 
ผนวก ข 

หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป�นพนักงานจ!าง 
เอกสารแนบท!ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลธรรมเสน 

ลงวันท่ี  9 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

 
พนักงานจ!างท่ัวไป ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป (กองการศึกษาฯ) 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ประเมินภาคความรู! ความสามารถท่ัวไป 
   1.1 วิชาคณิตศาสตร	 
   1.2 วิชาภาษาไทย 
   1.3 ความรู�เก่ียวกับองค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
   1.4 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 

50 โดยวิธีการสอบข�อเขียน 
(แบบปรนัย) 

2. ประเมินภาคความเหมาะกับตําแหน�ง 
    2.1 การแต�งกาย 
    2.2 กิริยา มารยาท 
    2.3 ความรู� ความสามารถ 
    2.4 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    2.5 ทัศนคติ แรงจูงใจ 
คณะกรรมการฯ จะประเมินผู�สมัครโดยพิจารณาความ
เหมาะสมจากประวัติส�วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู�สอบ 
ท้ังนี้ อาจใช�วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได�เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมใน ด�านต�าง ๆ เช�น ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน	
ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ความสามารถ ประสบการณ	 
ท�วงที วาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ เป&นต�น   
 

50 โดยวิธีการสัมภาษณ	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ผนวก ข.) 

ผนวก ข 
หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป�นพนักงานจ!าง 

เอกสารแนบท!ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลธรรมเสน 
ลงวันท่ี  9   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 
 

พนักงานจ!างท่ัวไป ตําแหน�ง พนักงานขับรถยนต� (สํานักงานปลัด) 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ประเมินภาคความรู! ความสามารถท่ัวไป 
   1.1 วิชาคณิตศาสตร	 
   1.2 วิชาภาษาไทย 
   1.3 ความรู�เก่ียวกับองค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
   1.4 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 

50 โดยวิธีการสอบข�อเขียน 
(แบบปรนัย) 

2. ประเมินภาคความเหมาะกับตําแหน�ง 
    2.1 การแต�งกาย 
    2.2 กิริยา มารยาท 
    2.3 ความรู� ความสามารถ 
    2.4 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    2.5 ทัศนคติ แรงจูงใจ 
คณะกรรมการฯ จะประเมินผู�สมัครโดยพิจารณาความ
เหมาะสมจากประวัติส�วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู�สอบ 
ท้ังนี้ อาจใช�วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได�เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมใน ด�านต�าง ๆ เช�น ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน	
ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ความสามารถ ประสบการณ	 
ท�วงที วาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ เป&นต�น   
 

50 โดยวิธีการสัมภาษณ	 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
(ผนวก ข.) 

ผนวก ข 
หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป�นพนักงานจ!าง 

เอกสารแนบท!ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลธรรมเสน 
ลงวันท่ี  9   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 
 

พนักงานจ!างท่ัวไป ตําแหน�ง ผู!ดูแลเด็ก (กองการศึกษาฯ) 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ประเมินภาคความรู! ความสามารถท่ัวไป 
   1.1 วิชาคณิตศาสตร	 
   1.2 วิชาภาษาไทย 
   1.3 ความรู�เก่ียวกับองค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
   1.4 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 

50 โดยวิธีการสอบข�อเขียน 
(แบบปรนัย) 

2. ประเมินภาคความเหมาะกับตําแหน�ง 
    2.1 การแต�งกาย 
    2.2 กิริยา มารยาท 
    2.3 ความรู� ความสามารถ 
    2.4 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    2.5 ทัศนคติ แรงจูงใจ 
คณะกรรมการฯ จะประเมินผู�สมัครโดยพิจารณาความ
เหมาะสมจากประวัติส�วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู�สอบ 
ท้ังนี้ อาจใช�วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได�เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมใน ด�านต�าง ๆ เช�น ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน	
ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ความสามารถ ประสบการณ	 
ท�วงที วาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ เป&นต�น   
 

50 โดยวิธีการสัมภาษณ	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


