
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ 

  ………………………………..…….. 

                ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่  อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง จะด าเนินการสรรหา                
และเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่  เพ่ือปฏิบัติงานในองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาปู่  จ านวน  1  ต าแหน่ง  จ านวน  1  อัตรา 
                อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๗  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งทีร่ับสมัคร 
ประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน  ๑  ต าแหน่ง 
      - ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ จ านวน   ๑  อัตรา 

2.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการจ้าง  
 2.1   คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4  แห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัดพัทลุง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
พนักงานจ้าง  ลงวันที ่ 30  มิถุนายน  2547 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  60  ปี   
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ                 

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง     

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 
/๒.๒ คุณสมบัติ.... 
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) 

๓. อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ 
     - พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท 

      4. วัน  เวลา  สถานที่  รับสมัคร 
          ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน

ด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ ระหว่างวันที่  
16  มีนาคม  ๒๕63  –  25  มีนาคม  2563  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) 

                5.  เอกสารและหลักฐานที่น ามายื่นในวันรับสมัคร 
                    ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเพ่ือเลือกสรรพร้อมเอกสาร           
และหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑  นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน  ๑  ปี  
จ านวน  ๓  รูป  (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน) 
  (๒)  ส าเนาวุฒิการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ 

(๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
(๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน    1  ฉบับ 
(๕)  ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนด

โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับตั้งแต่ 
วันตรวจร่างกาย  จ านวน  1  ฉบับ 

(๖) ส าเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  จ านวน  ๑  ฉบับ  
(๗)  หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) จ านวน  ๑ ฉบับ เช่น  ใบทหารกองเกิน (สด.9)   ใบเปลี่ยน

ชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า  
(๘) เอกสารทุกอย่าง  ต้องใช้กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ เท่านั้น และรับรองส าเนา

ถูกต้องทุกฉบับ ยกเว้นใบรับรองแพทย์อาจใช้กระดาษขนาดอ่ืนได้ 
ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่  จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการรับสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการสั่งจ้าง
และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง 

 
 
 

/๖.ค่าธรรมเนียม..... 
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          ๖.ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
                       ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ต าแหน่งละ   ๑๐0 บาท  

๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 

26  มีนาคม  2563  โดยจะปิดประกาศไว้  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่  
อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 

         ๘. ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนเขาปู่  จะด าเนินการประกาศวัน เวลา สถานที่เลือกสรร ภาคความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งและภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ในวันที่  ๒6   มีนาคม  ๒๕63  
โดยจะปิดประกาศไว้  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่  อ าเภอศรีบรรพต  
จังหวัดพัทลุง 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
วันที่  30  มีนาคม  ๒๕63  ก าหนดการประเมินสมรรถนะโดยการทดสอบ

ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  ดังนี้ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง สอบ

ปฏิบัติโดยการทดสอบการขับรถยนต์ 
เวลา  ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

๙.   หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
          หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้อง

ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
ก. ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ข. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ค. คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
วิธีการเลือกสรร 
- ประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ (รายละเอียดตาม

ภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศฯ) 
๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน 

               ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาค
ตามหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   

         ๑๑. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร 
             องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่   จะประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการเลือกสรร  ในวันที่  31  
มีนาคม  ๒๕63   ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่  อ าเภอศรีบรรพต  
จังหวัดพัทลุง 
 

/12.การข้ึนบัญชี.... 
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          1๒. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
                 1๒.1  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  จะเรียงตามล าดับผู้ที่สอบได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับถึงต่ าสุด ในกรณีที่ผู้สอบได้เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับ
สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า                  
                   1๒.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก าหนดให้ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  1  ปี นับตั้งแต่วัน
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกสรร เพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เว้นแต่หากมีการเลือกสรร
ในต าแหน่งดังกล่าวนี้อีก  และได้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก   
   
 1๓.  การสั่งจ้างและการแต่งตั้ง 
                ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  จะพิจารณาจ้างพนักงานจ้างตามล าดับที่ที่ได้ประกาศ
ขึ้นบัญชีไว้  และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่  
ก.อบต.ก าหนด ทั้งนี้หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่
ตรงตามที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่อาจถอนรายชื่อนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่จะสั่งจ้างและแต่งตั้งพนักงานจ้างเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัด) เท่านั้น 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                            ประกาศ  ณ  วันที่   6    เดือน  มนีาคม  พ.ศ.  2563 

 

             (ลงชื่อ)              
(นายฉลอง  คงใหม)่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ภาคผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ 
ลงวันที่   6    มีนาคม  ๒๕63 
----------------------------------- 

 
 
พนักงานจ้างท่ัวไป  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  ๑  ปี 
 

๑. ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จ านวน  ๑  อัตรา 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ขับรถยนต์  บ ารุงรักษา  ท าความสะอาดรถยนต์  และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ  
ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีความรู้ ความสามารถ  และความช านาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์

ตามกฎหมาย 

  ค่าตอบแทน 
  ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท  
 

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



  

ภาคผนวก ข 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ 
ลงวันที่    6    มีนาคม  ๒๕63 
------------------------------------ 

 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
มีดังนี้ 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (สอบปฏิบัติ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 - ทดสอบการขับขี่รถยนต์ 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
 ให้ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้ งนี้  อาจใช้วิธีการอ่ืน
ใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม  เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ ไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 
  

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


