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ประกาศเทศบาลต าบลนาหนาด 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อท าการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป    

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลนาหนาด    อ าเภอธาตุพนม    จังหวัดนครพนม  มีความประสงค์จะด าเนินการ 
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือท าการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป    ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๒    
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม   เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง   หมวด  ๔  ข้อ  ๑๙   ลงวันที่   ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๗    ประกอบกับมติคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม   ครั้งที ่  ๑๒/๒๕๖๑   เมื่อวันที่    ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เห็นชอบกรอบอัตรา 
ก าลังพนักงานจ้างทั่วไป    เทศบาลต าบลนาหนาด   อ าเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม 
  เทศบาลต าบลนาหนาด   จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือท าการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   จ านวน  ๒ ต าแหน่ง  ๒ อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครเลือกสรร 
                ๑.1  พนักงานจ้างท่ัวไป  
   ๑) ต าแหน่ง  พนักงานขับรถกู้ชีพ     สังกัดส านักปลัดเทศบาล จ านวน ๑ อัตรา 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
   2) ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์      สังกัดส านักปลัดเทศบาล จ านวน ๑ อัตรา 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
  ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
      ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป ผู้สมัครต้องมคีุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
  ๑)  มีสัญชาติไทย 
  ๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
  ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  ๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
เทศบาล 
  ๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  ๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  ๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๘)  ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ   
  ๙)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
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  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มายื่นด้วย 
 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง    

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
ตามประกาศเทศบาลต าบลนาหนาด  (รายละเอียดตามภาคผนวก  ข) 
  ๓.  การรับสมัคร 
   ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร   สามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่   
ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนาด  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  ตั้งแต่วันที่  ๔ – ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๒   
ในวันและเวลาราชการ   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข  ๐-๔๒๐๕-๘๐๒๘   

๓.๑. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร   มีดังนี้ 
   ผู้สมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเลือกสรร  พร้อมเอกสารและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 
  ๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป    
(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน) 

๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน   ๑ ฉบับ 
๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน   ๑  ฉบับ 

 ๔)  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๓๕)    
หรือตามประกาศท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด   ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน นับถึงวันรับสมัคร    
จ านวน   ๑  ฉบับ 
 ๕)  ส าเนาใบปริญญาบัตร  และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่เลือกสรร  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันที่ปิดรับสมัครการเลือกสรร จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบบั  (ท้ังนี้ให้น าฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครสอบด้วย) 
 6)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล   (ถ้ามี)   
จ านวนอย่างละ   ๑  ฉบับ 

 ส าหรับการรับสมัครในครั้งนี้   ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป   
และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร    หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ 
ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร     เทศบาลต าบลนาหนาด     จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเลือกสรรและไม่มีสิทธิ 
ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
   ๓.๒  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

  ผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบต าแหน่งละ 
๑๐๐   บาท  โดยค่าธรรมเนยีมในการสมัครสอบดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ   
                     ๓.๓ เงื่อนไขในการสมัคร  
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง   และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร   พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน    ในกรณีที่มีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด  ๆ   หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร 
อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว    หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
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 ๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  
และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
    เทศบาลต าบลนาหนาด  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  ในวันที่  ๒๒  
เมษายน   ๒๕๖๒    ณ    ป้ายประชาสัมพันธ์    ส านักงานเทศบาลต าบลนาหนาด   อ าเภอธาตุพนม    จังหวัด
นครพนม   หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๒๐๕-๘๐๒๘   และประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  ๒๓  
เมษายน   ๒๕๖๒   ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาหนาด   ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  
  ๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน   ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ค) 

๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้     
๗.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

   เทศบาลต าบลนาหนาด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรร  ในวันที่  ๒๔  เมษายน   ๒๕๖๒    
ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ส านักงานเทศบาลต าบลนาหนาด  อ าเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม   หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๘๒๕๐ 
    การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้   จะเรียงล าดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาคะแนนต่ าตามล าดับ   กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง  (ภาค ค.)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.)  เท่ากัน  
ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง   (ภาค ข.)  มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า   ถ้าได้คะแนน 
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข.)  เท่ากัน  ให้ผู้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป    
(ภาค ก.)   มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก.)  เท่ากัน    
ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

   บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา  ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี  และถ้ากรณี 
มีการเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก   
   ผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรร  ถ้ามีกรณีอย่างใด 
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร   
   ๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
   ๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างภายในวันที่ก าหนด 
   ๓)  ผู้นั้นมีเหตุไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้  ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างในต าแหน่ง 
ที่ผ่านการเลือกสรร 
   ๔)  ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างในต าแหน่งที่เลือกสรรได้แล้ว  ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรร 

๘.  การจ้าง  และการท าสัญญาจ้าง  
  เทศบาลต าบลนาหนาด  จะจัดจ้างและท าสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับที่ในบัญชี 

ตามต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร  
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 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    หากผู้ใดมีความประสงค์จะสมัครเพ่ือท าการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างทั่วไป   ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลนาหนาด   อ าเภอธาตุพนม    จังหวัด
นครพนม   ตามวันเวลาที่ก าหนด 
   

ประกาศ   ณ  วันที่   ๑๘   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

(นายวีรวัฒน์     ยี่สารพัฒน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาหนาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.............................ปลัดเทศบาล/ทาน 

.............................รองปลัดเทศบาล/ทาน

.............................หน.ส านักปลัด/ตรวจ 

............................หน.ฝ่ายอ านวยการ/ตรวจ 

.............................นักทรัพยากรบุคคล/พิมพ์ 
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ภาคผนวก ก 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อท าการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562   ลงวันที่  18   มีนาคม   2562 

๑. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป  (รหัสต าแหน่ง 101) 
1.1   ต าแหน่ง  พนักงานขับรถกู้ชีพ  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ขับรถยนต์ ดูแลท าความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถยนต์ โรงเก็บรถยนต์และเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน 
อยู่เสมอ  เก็บรักษากุญแจรถยนต์ของเทศบาลต าบลนาหนาด  ต่อทะเบียนรถยนต์ตามก าหนด  ลงบันทึกการใช้และ 
การซ่อมรถยนต์ทุกครั้ง แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ   ในการใช้รถยนต์   (กู้ชีพ)  ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  
แก่ผู้ประสพเหตุหรือผู้ป่วยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

1.2   ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน       1      ปี 
1.3   อัตราว่าง           1  อัตรา 
1.4  ค่าตอบแทนเดือนละ    9,000.-     บาท 
ทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกีพนักงานจ้าง  

๒. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป  (รหัสต าแหน่ง 102) 
2.1  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ     
ขับรถยนต์ ดูแลท าความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถยนต์ โรงเก็บรถยนต์และเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน 

อยู่เสมอ เก็บรักษากุญแจรถยนต์ของเทศบาลต าบลนาหนาด ต่อทะเบียนรถยนต์ตามก าหนด ลงบันทึกการใช้และการ
ซ่อมรถยนต์ทุกครั้ง   แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ   ในการใช้รถยนต์ดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

2.2  ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน       1      ปี 
2.3  อัตราว่าง           1  อัตรา 
2.4  ค่าตอบแทนเดือนละ    9,000.-     บาท 
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จ้างทั่วภาคผนวก ข 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 
 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับรถกู้ชีพ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ขับรถยนต์ ดูแลท าความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถยนต์ โรงเก็บรถยนต์และเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน 

อยู่เสมอ เก็บรักษากุญแจรถยนต์ของเทศบาลต าบลนาหนาด ต่อทะเบียนรถยนต์ตามก าหนด ลงบันทึกการใช้และ 
การซ่อมรถยนต์ทุกครั้ง แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ   ในการใช้รถยนต์   (กู้ชีพ)  ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  
แก่ผู้ประสพเหตุหรือผู้ป่วยและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ท าหน้าที่ขับรถยนต์ ในการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  เมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

เพ่ือช่วยเหลือ ผู้ประสพเหตุหรือผู้เจ็บป่วยเบื้องต้น น าไปส่งโรงพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกู้ชีพ กู้ภัย การใช้อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยภายในรถยนต์กู้ชีพ และเข้าร่วมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัยการป้องกันฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

          คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.  มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ 

            2.  ได้รับใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ตามกฎหมาย  
        3.  วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประถมศึกษาปีที่  6   หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้   
2. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 
 ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ     
ขับรถยนต์ ดูแลท าความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถยนต์ โรงเก็บรถยนต์และเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน 

อยู่เสมอ เก็บรักษากุญแจรถยนต์ของเทศบาลต าบลนาหนาด ต่อทะเบียนรถยนต์ตามก าหนด ลงบันทึกการใช้และการ
ซ่อมรถยนต์ทุกครั้ง   แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ   ในการใช้รถยนต์ดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ท าหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางโดยใช้ความรู้ความช านาญและ 

ทักษะพอสมควร  ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งานได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัย
ตลอดเวลา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.  มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าท่ี 

            2.  ได้รับใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ตามกฎหมาย         
กว่าประถมศึกษาปีที่  6   หรือเาได้ไม่ต่ ากว่านี้  
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ภาคผนวก ค 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
ต าแหน่ง พนักงานขับรถกู้ชีพ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 

(ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง) จะทดสอบ
ความรู้ความสามารถในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ โดยจะครอบคลุมเนื้อหาวิชา  ดังนี้ 
ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ  หรือ
ทางสังคม  หรือทางอ่ืนใดที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว   
ทางหนึ่ง  หรือหลายทางก็ได้  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา   
การอ่าน  การสะกดค า  หลักไวยากรณ์  ส านวน  สุภาษิต ค าพังเพย  หรือ
ตีความจากข้อความสั้น ๆ  หรือบทความและให้ พิจารณาเลือกใช้ภาษา 
ในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรืออาจจะใช้
วิธีการทดสอบอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ    

100 สอบข้อเขียน 
 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
2.1  ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง       
ปัจจุบัน เครื่องหมายและสัญญาณจราจรฯลฯ 
2.2  กฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
2.3  การซ่อมบ ารุงและรักษารถกู้ชีพ 

50 สอบข้อเขียน 

2.4  ทดสอบความรู้ความสามารถในการขับรถ   การใช้   การบ ารุงรักษา ทักษะ
การขับขี่  และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 

50 สอบภาคปฏิบัติ 

3. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
3.1  จะประเมินบุคคลเพ่ือความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้า
สอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
ความสามารถ  ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม
และคุณธรรม  การปรับตัว  การเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ร่วมทั้งสังคม  สิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอย่างอ่ืน ฯลฯ 

100 โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 

 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

1) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑0.๓๐ น. สอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 
2) เวลา ๑0.30 – ๑2.00 น. สอบภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   (ภาค  ข) 
3) เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบภาควิชาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)    
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ภาคผนวก ค 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 

(ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง) จะทดสอบ
ความรู้ความสามารถในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ โดยจะครอบคลุมเนื้อหาวิชา  ดังนี้ 
ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ  หรือ
ทางสังคม  หรือทางอ่ืนใดที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว   
ทางหนึ่ง  หรือหลายทางก็ได้   ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา   
การอ่าน  การสะกดค า  หลักไวยากรณ์  ส านวน  สุภาษิต ค าพังเพย  หรือ
ตีความจากข้อความสั้น ๆ  หรือบทความและให้ พิจารณาเลือกใช้ภาษา 
ในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรืออาจจะใช้
วิธีการทดสอบอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ    

100 สอบข้อเขียน 
 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
๒.๑  ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
จนถึงปัจจุบัน เครื่องหมายและสัญญาณจราจรฯลฯ 
2.2  กฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
2.3  การซ่อมบ ารุงและรักษารถยนต์ 

50 สอบข้อเขียน 

2.4  ทดสอบความรู้ความสามารถในการขับรถ   การใช้   การบ ารุงรักษา ทักษะ
การขับขี่  และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 

50 สอบภาคปฏิบัติ 

3. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
3.1  จะประเมินบุคคลเพ่ือความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้า
สอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
ความสามารถ  ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม
และคุณธรรม  การปรับตัว  การเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ร่วมทั้งสังคม  สิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอย่างอ่ืน ฯลฯ 

100 โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 

 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

1) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑0.๓๐ น. สอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 
2) เวลา ๑0.30 – ๑2.00 น. สอบภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   (ภาค  ข) 
3) เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบภาควิชาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค)    


