
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

............................................ 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือ 
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗  (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศ 
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเพ่ือเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ใน
ตําแหน่งต่างๆ ดังน้ี 

๑.  ตําแหน่งที่รับสมัคร 
     พนักงานจ้างตามภารกิจ สําหรับผู้มีทักษะ จํานวน  1  ตําแหน่ง  6  อัตรา ดังน้ี 
     -  ตําแหน่งพนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)  จํานวน 6 อัตรา 
        (ปฏิบัติงานประจํากองช่าง) 
 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ 
สรรหาและการเลือกสรร 

 ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔ )  ไม่ เป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พ ลภ าพ จน ไม่ ส าม ารถป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้ 

ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น 

  (๕)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรอื
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

  (๖)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บรหิารท้องถิ่นสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

  (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ให้จําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



  (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

  (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 
 

/๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ... 
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 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามภาคผนวกแนบท้าย 
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 

๓.  วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร 
       ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและย่ืนใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่  ต้ั งแต่ วันที่ 
21 พฤษภาคม  -  5 มิถุนายน ๒๕๖3 ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑36 
 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 
     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งนําเอกสารฉบับจริงและให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้
ด้วยอย่างละ ๑ ชุด มาย่ืนในวันสมัครดังต่อไปน้ี 
       ๔.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด ๑ น้ิว  จํานวน ๓ รูป 
(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  นับถึงวันสมัคร 
       ๔.2  สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร
(ส.ด.๘, ส.ด.๙  หรือ ส.ด.๔๓) (ถ้ามี) 
       ๔.3  ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด 
       4.4  สําเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ประเภทที่ 2) 
       4.5  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือแสดงประสบการณ์การขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน 
       ๔.6  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาใบหย่า สําเนาใบเปลี่ยนช่ือตัว  
ช่ือสกุลจํานวน ๑ ชุด (ถ้ามี) 
  ๕.  ค่าธรรมเนียม 

     ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในอัตราที่กําหนด  (ค่าธรรมเนียมสอบ
จะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ )  ดังน้ี 



     -  ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๐๐ บาท 
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๖.  เงื่อนไขในการสมัคร 
     ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ันต้ังแต่ต้น 

๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  และวัน  เวลา  สถานที่เลือกสรร 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพร้อม

กําหนดวัน เวลา  สถานที่เลือกสรรให้ทราบ  ก่อนวันดําเนินการเลือกสรรไม่น้อยกว่า ๕  วันทําการ  โดยจะปิด
ประกาศไว้  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  หรือทางเว็บไซด์  www.pao-roiet.go.th  หรือ
ติดต่อสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่  โทร  ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕  โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องตรวจสอบ
รายชื่อ วัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรด้วยตนเอง 
  ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
       ใช้วิธีการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) และทดสอบ
ภาคปฏิบัติเฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน) 
       ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 100 โดยวิธีสอบภาคปฏิบัติ 

(ทดสอบด้วยสถานการณ์จําลองฯ)      1.1 มีทักษะในการขับรถ 
     1.2 มีความสามารถแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ 

50 
50 

2. ด้านความเหมาะสมกับตําแหน่ง 100 โดยวิธีสัมภาษณ์ 
     2.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
     2.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 
     2.3 มนุษยสัมพันธ์ 
     2.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 
     2.5 ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์การทํางาน 

20 
20 
20 
20 
20 

รวม 200  
  ๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
       -  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 
ทั้ง 2 ด้าน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 

     -  โดยการดําเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ 
  ๑๐.  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร 



       ๑๐.๑  การข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  จะเรียงตามลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดลงมาตามลําดับ  ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจําตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  หรือติดต่อสอบถามท่ีกองการ
เจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โทร ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑36 หรือทางเว็บไซด์  www.pao-
roiet.go.th 

/10.2 บัญชีรายช่ือ... 
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       ๑๐.๒  บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  กําหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน  ๑  ปี  แต่ถ้ามี
การรับสมัครและสรรหาในตําแหน่งเดียวกันน้ันอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
  ๑๑.  การบรรจุและแต่งต้ัง 
       ผู้ผ่านการเลือกสรรประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจจะได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามลําดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ๑๒.  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
       ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนด 
และในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น 
       อน่ึง สําหรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งน้ี ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฯ จริง
และหากภายหลังปรากฏว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถูกต้องตามท่ีกําหนดไว้  แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หรือได้รับการจ้างแล้วก็ตาม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและขอสงวนสิทธ์ิในการสรรหาและทําสัญญาจ้าง และ
จะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทําสัญญาจ้างแล้ว 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่            พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
 

(นายมังกร  ยนต์ตระกูล) 



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
 



ภาคผนวก 
รายละเอียดตําแหน่ง  หนา้ที่ความรบัผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ระยะเวลาการจ้าง  และอัตรา

ค่าตอบแทน ตําแหน่งพนักงานขบัเคร่ืองจักรกลขนาดเบา(ทักษะ) สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรือ่ง รับสมัครบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็

พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอ้ยเอ็ด ลงวันที่       พฤษภาคม  ๒๕63 
........................................... 

๑.  ตําแหน่งที่รับสมัคร 
 ตําแหน่งพนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) จํานวน  ๑  ตําแหน่ง  6  อัตรา 

(ปฏิบัติงานประจํากองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด) 
๒.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 
 1. มีความรู้ความชํานาญในการขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมาย (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 2) 
 2. มีความรู้ความชํานาญงานในหน้าที่ และมีประสบการณ์ในการทํางานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานท่ีเคยปฏิบัติงานนั้น 
 

๓.  หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตําแหนง่ 
 ขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องกลขนาด
หนักชนิดใดชนิดหน่ึง  ดังต่อไปน้ี 
 1) รถกะบะเทความจุตํ่ากว่า 5 ลูกบาศก์หลา 
 2) รถฟาร์มแทรคเตอร์ทุกชนิด 
 3) รถเทรคเตอร์ตัดหญ้า 
 4) รถบดล้อยางชนิดขับเคร่ืองด้วยตัวเองขนาดตํ่ากว่า 8 ตัน 
 5) รถอัดฉีด 
 6) รถบรรทุกนํ้า 
 7) รถบรรทุกนํ้ามัน 
 8) รถไม้กวาด 
 9) รถยกแบบงาแชะ (FORK LIFT) ขนาดไม่เกิน 5 ตัน 
 10) รถยกแบบแครีเครน (KARRY CRANE) ขนาดไม่เกิน 5 ตัน 
 11) รถบดไอนํ้า ขนาดตํ่ากว่า 8 ตัน 
 12) รถบดสั่นสะเทือน ขนาดตํ่ากว่า 8 ตัน 
 13) รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ขนาดตํ่ากว่า 8 ตัน 
 14) รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ขนาดตํ่ากว่า 8 ตัน 
 15) ลูกกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาดตํ่ากว่า 8 ตัน 
 16) รถยกแบบทรัคเครน (TRUCK CRANE) 
 17) เครื่องทําลายคอนกรีต 
 18) รถยกกระเช้า 



 19) รถบัสติดแอร์ขนาดเครื่องยนต์ต้ังแต่ 150 บี.เอส.พี ขึ้นไป ช่วงยาวระหว่างล้อหน้าถึงล้อหลัง
ต้ังแต่ 5.5 เมตร และขนาดความยาวของรถทั้งหมดไม่ตํ่ากว่า 10 เมตร 
 21) รถซ่อมบํารุง 
 21) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๔.  ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ต้องการ 
 ๔.๑  มีความรู้ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งพนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา เช่น 
ความรู้เรื่องเครื่องยนต์ การบํารุงรักษาเคร่ืองยนต์ 

๔.๒  มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งพนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 
 ๔.๓  มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง เช่น การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ยึดมั่นในความ
ถูกต้องและจริยธรรม ความเข้าใจองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ การทํางานเป็นทีม 
๕.  ระยะเวลาการจ้าง 
 กําหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี 
 

๖.  อัตราค่าตอบแทน 
อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ  9,400  บาท 
ค่าครองชีพช่ัวคราว  เดือนละ  2,000  บาท 

๗.  วิธีการสรรหา 
เลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะ 2 ด้าน ดังน้ี 

 7.1  ด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (โดยวิธีทดสอบภาคปฏิบัติ/ทดสอบด้วยสถานการณ์จําลอง) 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 7.2  ด้านความเหมาะสมกับตําแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 
.......................................... 

 





 


