
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแสะเลั๊อกสรรเป็นพนักงานอ้างทั่วไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีค'วามประสงค์จะ 
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่'โน,หน่วยงาน1ขององค์การ1บริหารส่วนตำบลบ้าน 
ร่อม ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรรานทั่วไปเกี่ยวกับ

๔ร

พนักงานจ้าง หมวด ๔ การลรรหาและการเลือกสรร ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒£๔๗ ประกอบกับประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 
๑๖ กรกฎาคม ๒๔๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้ 

ตำแหน่งที่รับสมัคร มีดังนี้
๑ .ประเภทของพนักงานจ้าง ขื่อตำแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง 

๑ .๑  ประ๓ ทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา
สำนักปลัด
๑.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
(รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ภาคผนวก ก.)

๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้ที่จะได้รับการจ้างต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ปี (นับถึงวันรับสมัคร) 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความ 

สามารถหรือจิตฟ้นเพิอนไมสมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้โนประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม 
เบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้

(ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่
รังเกียจแก่สังคม

(ข)โรคในระยะอันตราย
(ค)โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง)โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ)โรคพิษสุราเรื้อรัง

(๔) ไม ่เป ็นผ ู้ตำรงตำแหน ่งทางการเม ือง กรรมการพรรคการเม ืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาซิกสภา
ท้องถ่ิน

(๗) ไม่เป็นผู้เคย...



๒

(๗) เม่เป ็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่ส ุดให้จำคุก เพราะ 
กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที,ใต้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม ่เป ็นผ ู้เคยถ ูกลงโทษให ้ออก ปลดออกห ร ือไล ่ออกจากราซการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

สำหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพื่อ 
เป็นพนักงานจ้างไต้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๐๙๐๔/ว๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๑๐ หนังสือ 
สำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก ท่ี มท ๐ ๓ ๑ ๑ /ว๔๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๔๒๑ และตามความในข้อ ๔ 
ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๔๒๑

หมายเหตุ ผู้ท ี่ผ ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็น 
ผ ู้ดำรงตำแหน ่งทางการเม ือง กรรมการพรรคการเม ือง เจ ้าหน ้าท ี่ในพรรคการเม ือง ผู้บริหารท้องถิ่น 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือล ูกจ้างส ่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ, รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตาม 

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)
๓. ค่าตอบแทน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใน 
อัตราค่าตอบแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)

๔. หน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ผู้สมัครใดที่ผ่านการเลือกสรรและไต้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน 

ตำบลบ้านร่อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
ประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)

๔. การรับสมัคร
๔.® วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร 
และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแตว่ันท่ี ๑๔ -  ๒๓ ธันวาคม ๒๔๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. -  ๑๖ .๓๐ น. (ในวันเวลา 
ราชการ) และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไต้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔-๓๔๐๗๓๖ 

๔.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ดังต่อไปน้ี
๑. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ

๓. รปถ่าย...



-๓-
๓.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายครั้งเดียวกัน 

ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป พร้อมเขียนซื่อ -  สกุล ไว้ด้านหลังรูปให้ชัดเจนทุกใบ
๔.สำเนาหลักฐานการศึกษา เซ่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการ 

เรียน (Transcript of Record) อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้ม ีว ุฒ ิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่งที,สมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ

๕.ใบรับรองแพทย์ปริญญา ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ข้อ ๒ (๒.๑) (๔) ซื่งออก 
ให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ

๖.สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย จำนวน ๑ ฉบับ
๗.สำเนาหลักฐานอื่น  ๆ (ถ้ามี) เซ่น สำเนา'ใบเปลี่ยนซื่อ-นามสกุล(ในกรณีซอ- 

นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) 1สำเนา'ใบทหารกองเกิน (สด.๙),หลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการตรวจ 
เลือกทหารมาแล้ว (สด.๔๓),สำเนาหลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุน จำนวน ๑ ฉบับ

**เอกสารทุกฉบับให้ใข้กระดาษถ่ายเอกสารขนาด AsTให้รับรองลำเนาถูกต้องและลงซ่ือกำกับทุกเฟนตัวตนเอง**

๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท 
(เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น)

๕.๔ เง่ือนไขในการสมัคร
สำหรับการสมัครครั้งนี้ ถือว่าผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง 

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร 
สอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆในใบสมัครให้ชัดเจนพร้อมท้ังยื่นหลักฐานและเอกสารในการรับสมัคร 
ให้ถูกต้องครบถ้วน ในวัน เวลาและสถานที่รับสมัครหากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครให้ข้อมูลเป็นเท็จ หรือมี 
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร องค์การ 
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการสอบและไม่มีสิทธิ 
ในการจ้างเป็นพนักงานจ้างหรืออาจถอนซื่อผู้สมัครจากบัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบหรือจากบัญชีผู้ได้รับการ 
คัดเลือกแล้วแต่กรณีและผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไร้ใน 
ใบสมัคร ในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้และหากมี 
กรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใข้สมัครจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๖. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

เป็นพนักงานจ้าง โดยเรียงตามลำดับที่รับสมัคร ในวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์ องค์การ 
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม และเว็ปไซต์ www.banrome.go.th ลอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีโทรศัพท์ 
ห ม าย เล ข ๐๓๕-๓๔๐๗๓๖ และจะทำการประเม ินสมรรถนะโดยการสอบข้อเข ียนและสอบสัมภาษณ ์ 
ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

๗.หลักเกณฑ์...

http://www.banrome.go.th
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๙. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเสือกสรร
องค์บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จะดำเนินการสรรหาและเสือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างโดย 

ยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งท่ีรับสมัคร ดังนี้
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จะดำเนินการสรรหาและเสือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเสือกสรรฯ ใช้วิธีการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

■ ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม ๑ ๐ 0 คะแนน
-ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
■ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข.)

๘.กำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเสือกสรร
ผู้สมัครสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการสอบ ดังนี้ 

ประ๓ หพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
ใช้วิธีการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน(แบบปรนัย) และสอบสัมภาษณ์

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชาที่สอบ สถานท่ีสอบ หมาย
เหตุ

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สังกัดสำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา)
วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐ น. - 

๑๐.๓๐ น.
สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก.) /(สอบข้อเขียน แบบปรนัย)

สำนักงานองค์การ 
บริหารส่วนตำบล 
บ้านร่อม

วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๐.๔๕ น. - 
๑๒.๑๕ น.

สอบภาคความรู้ความสามารถ 
เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)/ 
(สอบข้อเขียน แบบปรนัย)

สำนักงานองค์การ 
บริหารส่วนตำบล 
บ้านร่อม

วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๓.๓๐ น. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
(ภาค ค.) /(สอบสัมภาษณ์)

สำนักงานองค์การ 
บริหารส่วนตำบล 
บ้านร่อม

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา มารายตัวตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. -  ๐๙.๓๐ น.
ณ สถานที่สอบ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิไม่เช้ารับการสรรหาและผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาต้องแต่งกายสุภาพ 
และนำบัตรประจำตัวประซาซนพร้อมบัตรประจำตัวสอบมาแสดงตนด้วย

หมายเหตุ:ห้ามใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ เส้ือแขนกุด

๙.เกณฑ์การตัดสินใจ...



๙. เกณฑ์การตัดสินใจ
ผู้ท ี่จะถ ือว่าเป ็นผู้ผ ่านการสรรหาและเลือกสรรได้จะต้อง.เป ็นผู้สอบได้คะแนนรวมทั้ง 

๓ ภาค ไม่ตำกว่าร้อยละ ๖ 0  โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ 
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดย1ขึ้น1บัญชีจากผู้ที่'ได้คะแนนสูงสุดลงมา 
ตามลำดับ กรณีที่ผู้สอบได้ค ะแบนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้ค ะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค 
ความรู้ความสามารถที,ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนภาคความรู้ 
ความสามารถที'ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน 
ลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารสมัครสอบ โดยการดำเนินการจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ 
สอบได้

๑0. การประกาศรายขื่อและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการเลือกสรร
๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จะประกาศรายซื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ 

เลือกสรร ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒£๖๖ และปิดประกาศ ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน 
ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และท่ีเว็ปไซด์ w ww.banrom e.go.th 

๑๐.๒ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ไม่เกิน ๑ ปี 

นับแต่วันประกาศผลการขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ 
แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่างภายหลังมีอัตราว่างในงาน 
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถให้บุคคล 
ที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็อาจพิจารณาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการ 
เลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุได้

ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้ขึ้นบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน 
ยกเลิกขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

๑.ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
๒.ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่ดำเนินการ 

เลือกสรรหรือผู้ม ีอำนาจสั่งจ้างกำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบ กำหนดเวลา 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

๓.ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเช้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาทีจ่ะทำสัญญาจ้างในตำแหน่ง
ที่ผ่านการเลือกสรร

๔.ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ใน 
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

๑๑.การบรรจุ...

http://www.banrome.go.th


-๖-

๑๑ . การบรรจุและแต่งตั้งและระยะเวลาการจ้าง
๑ .ผู้ผ ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร,อม 

กำหนด ซึ่งทำสัญญาจ้างตามตำแหน่ง ลำดับที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไดในแต่ละตำแหน่ง ตามระยะเวลา 
ค ่าตอบแทนที่กำหนดท้ายประกาศรับสมัครน ี้ให ้เป ็นไปตามคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด ส่วนกำหนดวัน เวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งองค์การบริหารส่วน 
ตำบลบ้านร่อมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนี้ง

๒.หากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ผ่านการเลือกสรร เป็น 
ผู้ขาดคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมขอสงวนสิทธิในการ 
เลือกสรร และทำสัญญาจ้างและจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว

การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามประกาศนี้ ดำเนินการในรูปของ 
คณะกรรมการโดยรดสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ด้วย 
กระบวนการที่ยุติธรรมโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่า 
หลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก'บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และ 
หากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบคัดเลือกได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการ 
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และขอสงวนสิทธิที่จะไม่เรียก 
จ้างบุคคลใดก็ได้ใบกรณีที,คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาตรวจสอบ 
แล้วไม่เห็นชอบในการจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม โดยผู้ที่เข้ารับการเลือกสรรหรือ 
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น ท้ังน้ีให้ถือ 
ว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทุกคนได้รับทราบเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้โดยละเอียดแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมนพ ระษารักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม



ภาคผนวก ก.
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบร็หารส่วนตำบลบ้านร่ฐม 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
ลง,วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
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ตำแหน่งประ๓ ท: พนักงานจ้างทั่วไป 
ซื่อตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ 
สังกัด: สำนักปลัด 
อัตราว่าง: จำนวน © อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการ 

ใช้รถยนต์ดังกล่าว หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการ 

ใช้รถยนต์ดังกล่าว หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
๒.มีสุฃภาพแข็งแรง
๓.มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความรับผิดชอบงาน 

ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
๕.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๖.ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวันสมัคร)

อัตราค่าตอบแหน
ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท

ระยะเวลาการจ้าง
พนักงานงานจ้างทั่วไป
กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องค่าตอบแทน 

และสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างและตามกฎหมายกำหนด

ภาคผนวก ข...



ภาคผนวก ข.
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 

เรอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ลงวันที' © ธันวาคม ๒๕๖๕'
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ตำแหน่งประเภท: พนักงานจ้างทั่วไป
ซื่อตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
สังกัด: สำนักปลัด อัดราว่าง: จ้านวน © อัตรา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลั๊อกสรร

ใช้วิธีการเสือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ท่ี สมรรถนะ วิธีการประเมิน คะแนนเต็ม
๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

-เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
-ฃ้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
-ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล

โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย)

๑๐๐

๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกิไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
-พระราชกฤษฎ ีกาว ่าด ้วยหล ักเกณฑ ์และวิธ ีการบร ิหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
-ความรู้ท ี, เก ี่ยวก ับงานท ี,ปฏ ิบ ัต ิของตำแห น ่งพน ักงาน
ขับรถยนต์

โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย)

๑๐๐

๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
-ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
การสังเกตบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
หน้าที่จากประวัต ิส ่วนตัว ประวัต ิการศ ึกษา ประวัติการ 
ทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ 
ผ ู้ร ่วมงานรวมท ั้งส ังคมและส ิ่งแวดล ้อม ความค ิดร ิเร ิ่ม  
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไวพริบและบุคลิกภาพ และทดสอบโดย 
ต ั้ง ส ถ าน ก าร ณ ์จ ำล อ ง ก าร ป ฏ ิบ ัต ิง าน จ ร ิง  (ทดสอบ 
ขับรถยนต์)

โดยวิธีการสอบ 
สัมภาษณ์/ 
ทดสอบขับรถยนต์

๑๐๐



ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบ

๑.แต่งกายด้วยชุดสภาพ
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรึ สวมเสื้อ กางเกง กระโป้รง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง กระโป้รง สวมรองเท้า 

หุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพซน
ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบแต่งกายไม่สุภาพ เซ่นสวมกางเกงขาสั้น สวมเสื้อไม่มีแขน สวมรองเท้า 

แตะทุกชนิด
๒.ต้องแสดงบัตรประจำตัวประซาซนพร้อมบัตรประจำตัวสอบ 
๓.การสอบข้อเขียน

๓.๑ ให้ใช้ปากกาสีนํ้าเงินในการทำข้อสอบ
๓.๒ ผู้เข้าสอบต้องไปถึงห้องสอบก่อนเริ่มสอบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และไม,อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

หลังจากเริ่มทำการทดสอบแล้ว ๓๐ นาที
๓.๓ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อน ๓๐ นาที นับตั้งแต่เริ่มสอบวิชานั้น 
๓.๔ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามเลขที่นั่งสอบตามที'กำหนด ผู้ใดน่ังสอบผิดท่ีในวิชาใด จะไม่ได้รับการ 

ตรวจให้คะแนนสำหรับวิชานั้น
๓.๕ ห้ามนำหนังสือ ตำรา เครื่องคำนวณ กระเป้าสะพาย เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้า 

ไปในห้องสอบ
๓.๖ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง
๓.๗ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบ
๓.๘ ห้ามนำข้อสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
๓.๙ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดไม่ 

ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือทุจริตในการสอบหรือพยายามทุจริตในการสอบ คณะกรรมการอาจพิจารณางดให้ 
คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้
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ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ลำดับที่ รายการ ระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติ หมาเหตุ
๑ ประกาศรับสมัคร 

(ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ)
๑ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
(รวมระยะเวลา ๖ วัน ทำการ)

๒ รับสมัครฯ
(ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ทำการ)

๑๔ -  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
(รวมระยะเวลา ๘ วันทำการ)

๓ ประกาศ'ราย1ซ่ือผู้,มีสิทธ้ิ;สอบฯ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
(ริ̂ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ๑๐ มกราคม ๒๕๐๖
๕ ประกาศผลการสอบฯ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖
๖ เรียกผู้ผ่านการสรรหามารายงาน 

ตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็น 
พนักงานจ้าง/ทำสัญญา

-พนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบล 
บ้านร่อมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


