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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจ้าง  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี
ความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จ านวน ๑ อัตรา 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้   

 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
(๑.๑) พนกังานจ้างตามภารกจิ (ผู้มีทักษะ)  

- ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์  จ ำนวน ๑ อัตรา  ส านักปลัด  
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
สรรหาและการเลือกสรร 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป   

(๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายไุม่ต่ ากวา่สบิแปดปบีรบิูรณ์ และไม่เกนิ ๖๐ ป ี
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
(ก) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะทีป่รากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดต่อยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารท้องถิ่น คณะผูบ้ริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ 



๑ 

 
(๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ได้รับการบรรจุ
หรือแต่งตั้ง  

 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 
๓.  การรับสมัคร 
๓.๑ วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลไชยราช ยื ่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙       
ณ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในวัน
และเวลาราชการ 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและ

ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป ให้ผู้สมัครสอบเขียน ชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่สมัคร ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
  (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ         

(๔)  ส าเนาใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่ได้สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติก่อนวันที่รับสมัครวันแรกตามประกาศนี้ 
จ านวน ๑ ฉบับ      

(๕)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบลก าหนด ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน ก่อนวันสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๖)  เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล, ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ 

๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ค่าธรรมเนียมการสมัคร ต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้ เมื่อ

ไดม้ีการสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) 
  ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบ



๒ 

 
พบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรรับผู้นั้น
ตั้งแต่ต้น  

๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ - ๖๙๔ - ๖๑๙ ต่อ ๑๕,๒๑ หรือที ่
www.chairach.go.th 

- ประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นตน้ไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี ้
๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้า งจะเปน็ไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ

คะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  อ าเภอ  
บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อ
เลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับวันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้
ใหม่แล้วแต่กรณี  

๘.  การจัดท าท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างที่องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชก าหนด 

เฉพาะต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จะท าสัญญาได้เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และทุกต าแหน่งต้องผ่านการตรวจสอบประวัติลายนิ้วมือจาก สภ.อ.ในพ้ืนที่ก่อนท าสัญญา 

 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                                            
          ประทีป  ทั่งศรี 
                (นายประทีป   ทั่งศรี) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chairach.go.th/


๓ 

 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
* * * * * * * * * * * * 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  สังกัด ส านักงานปลัด  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
มีหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางและบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง การบันทึกและควบคุม

การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในราชการของหน่วยงานในสังกัด ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ดูแลและบ ารุงรักษา ท า
ความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์คันที่ได้รับมอบหมาย และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    
๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถและความช านาญในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับ
รถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  

๒.มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 



๔ 

 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
๑. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
   ๑.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
   ๑.๒ ความคิดรเิริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
   ๑.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
   ๑.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
 
 
 
 

 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 

 
สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 

รวม ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  



๕ 

 
 

๑. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
     ๒.   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
มีหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางและบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง การบันทึกและควบคุม

การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในราชการของหน่วยงานในสังกัด ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ดูแลและบ ารุงรักษา ท า
ความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์คันที่ได้รับมอบหมาย และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
     ๓.   ระยะเวลาการจ้าง  ตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด คราวละไม่เกิน ๓ ปี  

๔.   ค่าตอบแทน   ๙,๔๐๐ บาท  
๕.   สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจา้ง ของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) เร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


