
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ 

ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (ผูมีทักษะ) 
………………...............………………… 

 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก   อําเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา   มีความประสงคจะสรรหา
และเลือกสรรบุคคลท่ัวไป เพื่อเปนพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3  ป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2563  จํานวน  1  ตําแหนง 1  อัตรา 

อาศัยอํานาจตามคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจาง ลงวันท่ี  24  มิถุนายน  2547   หมวด  4   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เปนพนักงานจาง ดังน้ี                                                                                 

๑. ประเภทและตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ  
     สํานักปลัด อบต. 

    ๑.๑  พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต (ผูมีทักษะ)          จํานวน   ๑      อัตรา 
 ๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ   
               2.1   คุณสมบัติท่ัวไป 
       ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ตามหมวด  1  ขอ ๔  แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี  ๒๔  
มิถุนายน ๒๕๔๗ ดังน้ี 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไมตํ่ากวา  18  ป และไมเกิน ๖๐ ป เวนแตพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษอายุไมเกิน 
                           ๗๐ ป 
  (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                     (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม                       
                          สมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหาม              
                          เบ้ืองตน สําหรับพนักงานสวนตําบล 

ก. โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรอืในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 
ข. วัณโรคในระยะอนัตราย 
ค. โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 
ง. โรคพิษสุนัขเรือ้รัง 
จ. โรคติดตอยาเสพติดใหโทษ 

                    (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
                    (๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน 
          (๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง    
                         อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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                    (๘)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน  

    อื่นของรัฐ 
(๙)  ไมเปนราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ    
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานจางหรือลูกจางของสวนราชการทองถ่ิน   

   

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง/ลักษณะงาน และอัตราคาตอบแทน 
ผูสมัครจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง และไดรับอัตราคาตอบแทนตามท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลกุดจอก  กําหนดแนบทายประกาศรับสมัครสอบน้ี  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก ) 
๒.๓  สําหรับพระภิกษุสามเณร  ไมสามารถสมัครสอบคัดเลือกเปนพนักงานจางไดตามหนังสือ

ของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันท่ี  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๐๑ และตาม
ความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี  ๒๒  เมษายน ๒๕๒๑  หากสมัครแลวบวชเปนพระภิกษุ
หรือสามเณรในภายหลังระหวางดําเนินการสอบคัดเลือก ก็จะไมอนุญาตใหเขารับการสอบคัดเลือก หาก
ยังครองสมณเพศอยูในวันท่ีดําเนินการสอบคัดเลือก 

 ๓. การรับสมัคร  วันเวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
     ผูสนใจสมัครเขาเลือกสรร  ติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเขาเลือกสรรดวยตนเอง ต้ังแตวันท่ี  
14 - 26  มิถุนายน ๒๕62   ณ  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  อําเภอบัวใหญ  จังหวัด
นครราชสีมา  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)  โดยสอบถามรายละเอียด  ไดท่ีสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก โทรศัพท  0-4400-9825 

 ๔. เอกสารหลักฐานการสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
 ๔.๑  ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน พรอม
ท้ังนําเอกสารหลักฐานซ่ึงผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังน้ี 
 (1)  สําเนาทะเบียนบาน              จํานวน  ๑  ฉบับ 
 (2)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน            จํานวน  ๑  ฉบับ 
 (3)  สําเนาใบอนุญาตขับข่ีรถยนต              จํานวน  ๑  ฉบับ 
 (4)  หนังสือรับรองการการปฏิบัติงานขับรถยนตไมนอยกวา  5 ป       จํานวน  1  ฉบับ 
 (5)  สําเนาวุฒิการศึกษาท่ีตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร  จํานวน  ๑  ฉบับ 

(6)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตา ขนาด ๑ น้ิว ถายในครั้งเดียวกันถายไมเกิน 
                 6  เดือน  และใหผูสมัครลงนามรับรองหลังรูปดวย          จํานวน  3   รูป 
 (7)  ใบรับรองแพทย ท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามคุณสมบัติของพนักงานจาง ขอ 4 (4) 
                 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป 
                 เก่ียวกับพนักงานจาง ซ่ึงออกไวไมเกิน 1 เดือน นับต้ังแตวันตรวจรางกาย  จํานวน 1   ฉบับ   
           (8)  สําเนาหลักฐานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล ทะเบียนสมรส   (ถามี) ฯลฯ 

                   จํานวน  1   ฉบับ 
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          ๔.๒  ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร ตรงตามท่ีประกาศรับสมัครเลือกสรรโดยตองกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครพรอมยื่นเอกสารหลักฐานตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด กรณียื่นไมครบถวนจะถูกดําเนินคดีตาม
กฎหมาย 
 ๔.๓  หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงหรือมีคุณสมบัติไมครบถวน องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
คัดเลือก และไมมีสิทธิไดรับการสั่งจางในตําแหนงดังกลาว 

 ๕. คาธรรมเนียมในการสมัครเลือกสรร  
      พนักงานจางตามภารกิจ  คาสมัคร  100  บาท (หน่ึงรอยบาทถวน) 

 ๖. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
     องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
เพื่อเปนพนักงานจางฯ  ในวันท่ี  28  มิถุนายน 2562  ณ  บอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบล 
กุดจอก  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  
 7  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
      องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  จะทําการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการสอบขอเขียน การ
สัมภาษณ และการทดสอบความรู ความสามารถในหนาท่ี  หรืออยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางรวมกัน ตามท่ี
คณะกรรมการฯ เห็นสมควร  ในวันท่ี  1  กรกฎาคม 2562  ดังน้ี 

การสรรหาแบงออกเปน  ๓  ภาค คือ 
ภาค ก.  (ภาคความรูความสามารถท่ัวไป)  สอบขอเขียน    (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ภาค ข.  (ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง) สอบขอเขียน         
            (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

 ภาค ค.  (ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง)  สอบสัมภาษณ   (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  

 8. หลักเกณฑการตัดสิน 
     การตัดสินวาผูใดเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในแตละภาคท่ีสอบ 
ไมตํ่ากวารอยละ 60   
 9.  การข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
      ๙.๑  การข้ึนบัญชีผูไดรับการสรรหา โดยเรียงลําดับท่ีไดจากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ 
ในกรณีท่ีผูสอบไดคะแนนเทากันผูท่ีไดคะแนนภาคความเหมาะสมเฉพาะตําแหนงมากกวาอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถา
ไดคะแนนสัมภาษณเทากัน ใหผูท่ีไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับ
สูงกวา 
      ๙.๒  บัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรใหใชเพื่อสั่งจางเปนพนักงานจางเปนระยะเวลาไมเกิน  
 ๑  ป  นับต้ังแตวันประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร เวนแตองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จะมี
การสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจางเปนพนักงานจางในตําแหนงเดียวกันน้ีอีก และไดมีการข้ึนบัญชีผูไดรับการสรร
หา และเลือกสรรไวใหมแลว ใหถือวาบัญชีข้ึนไวกอนเปนอันยกเลิก 
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      ๙.๓  ผูท่ีไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรไวแลว ถามีกรณีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ีใหยกเลิกการข้ึน
บัญชีไวในบัญชีผูผานการเลือกสรรได คือ 
  (๑) ผูน้ันขอสละสิทธิรับการสั่งจางและแตงต้ังในตําแหนงท่ีเลือกสรรได 
  (๒) ผูน้ันไมมารายงานตัว เพื่อรับการสั่งจางและแตงต้ังเปนพนักงานจางในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ฯ กําหนด เวนแตมีเหตุจําเปน และไดมีหนังสือสงทางไปรษณียทะเบียนแจงใหทราบกําหนดเวลาลวงหนาไมนอย
กวา  ๑๐  วัน นับแตวันท่ีท่ีทําการไปรษณียลงทะเบียน 

 ๑๐. ประกาศรายช่ือผูไดรับการเลือกสรร 
      องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  จะประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกสรรใหทราบโดยท่ัวกัน  
ในวันท่ี  3 กรกฎาคม 2562  โดยจะปดประกาศไว ณ ปายประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  
หรือสามารถสอบถามไดท่ีสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 0-4400-9825  ในวันและเวลาราชการ 

 ๑๑.  การส่ังจาง คาตอบแทน และสิทธิประโยชน 
      ๑๑.๑  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  จะจัดจางผูท่ีผานการเลือกสรรในตําแหนงท่ีผานการ
เลือกสรร  ตามลําดับท่ีไดข้ึนบัญชีไว และไดตรวจสอบแลววาผูท่ีไดรับการจัดจางเปนผูท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไปของ
พนักงาน และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี ก.อบต.กําหนด ท้ังน้ี หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูท่ีผาน
การเลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติ หรือคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อาจถอน
รายชื่อผูน้ันออกจากบัญชีรายชื่อผูท่ีผานการเลอืกสรร และจะจัดจางผูท่ีผานการเลือกสรร เม่ือไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา แลว 
      ๑๑.๒  ถาผูท่ีผานการเลือกสรร และถึงลําดับท่ีท่ีจะไดรับการจัดจางมีวุฒิการศึกษาสูงกวาท่ีไดกําหนด
ไวตามประกาศฯ น้ี จะนํามาใชเพื่อเรียกสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชนของตนเองไมได 
      ๑๑.๓  ระยะเวลาจัดจาง คาตอบแทน และสิทธิประโยชน 
  ก. พนักงานจางตามภารกิจ ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน  1  ป โดยอาจมีการตอสัญญาจาง
ได และไดรับคาตอบแทนอัตราเดือนละ  ๙,๔๐๐  บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000  บาท    

                                            พนักงานจางตามภารกิจมีสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันคาตอบแทนประจําปทุกป  ตาม
เงื่อนไขท่ีกําหนดไวในประกาศฯ และสิทธิประโยชนอื่น ๆ อีก เชน การลา การรับคาตอบแทนระหวางลา 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คาใชจายในการเดินทาง คาเบ้ียประชุม การประกันสังคมและสิทธิอื่น ๆ ท่ี
คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศฯ และสิทธิประโยชนอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด           
                    ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ในระหวางสัญญาจาง องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จะกําหนดใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจ  ปละ  ๒  ครั้ง  ตามปงบประมาณ คือ 
  ครั้งท่ี ๑   ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวาง วันท่ี  ๑  ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม  
  ครั้งท่ี ๒   ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวาง วันที  ๑  เมษายน – ๓๐ กันยายน 

  จึงประกาศมาเพื่อใหทราบโดยท่ัวไป 

                       

                                                               ประกาศ  ณ  วันท่ี    4   เดือนมิถุนายน   พ.ศ. ๒๕62 
 

 

 

(นายสมศักด์ิ  เสาทองหลาง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก



 
ภาคผนวก ก. 

รายละเอียดแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
เร่ือง   การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต (ผูมีทักษะ) 

ลงวันท่ี   4  มถิุนายน  2562 

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

1. ประเภทพนักงานจาง  พนักงานจางตามภารกิจ 

 

2. ช่ือตําแหนง  พนักงานขับรถยนต (ผูมีทักษะ)  สังกัดสํานักปลัด อบต. รหัสตําแหนง 01 จํานวน 1 อัตรา                                     
 

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ปฎิบัติงานขับรถยนต บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนตท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
ตลอดจนอุปกรณและเครื่องใชตางๆ ของรถยนตใหอยูในสภาพเรียบรอยพรอมท่ีใชปฏิบัติราชการไดทุกเวลา  แกไข
ขอขัดของเล็กๆ นอย ๆ ในการใชรถยนต ดําเนินการจัดทํารายงานการใชรถยนตในการไปราชการไวเปนหลักฐาน  
จัดทําบันทึกเสนอขอบกพรองของรถยนต ท่ีจําเปนจะตองซ้ือหรือจางเหมาเพือ่ปรับปรุงซอมแซม และงานอื่นๆ ท่ี
ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
 

4  หนาท่ีและความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานขับรถยนต  บํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน  ทําความสะอาดรถยนตและ
แกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ในการใชรถยนตดังกลาว  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเก่ียวของตามท่ีผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 

 

5.  ระยะเวลาการจาง  ทําสญัญาจางคราวละไมเกินคราวละ  1  ป  (ตามแผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563 ) 
 

6.  คาตอบแทน  คาตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ  9,400 บาท  คาครองชีพชั่วคราว  2,000 บาท 
 

7.  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  เพศชาย 
2.  ไมจํากัดวุฒิการศึกษา  มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
3.  มีความรูความสามารถและชํานาญในหนาท่ี 

 4.  ไดรับใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมายวาดวยกรมการขนสงทางบก 
 5.  ไดปฏิบัติงานหรือเคยปฏบัิติงานเก่ียวกับการขับรถยนตติดตอกันมาแลวไมนอยกวา  5  ป  โดยมี 
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวยงาน ซ่ึงระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงาน 
8.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร   ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
 หลักสูตรและวิธีการสอบ  แบงออกเปน  3  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  300 คะแนน 
 ภาค ก. ความรู ความสามารถท่ัวไป  (ขอสอบ  50  ขอ คะแนนเต็ม 100  คะแนน) 
 (สอบเวลา  09.00-10.00 น.) 
 -เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
 -ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 -ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย 
 -ความรูความสามารถดานเหตุผล 
  

หนา  2 /ภาค ข................ 
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ภาค  ข.   ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (ขอสอบ  50  ขอ คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
(สอบเวลา  10.10 -11.10) 

-พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  และฉบับท่ีแกไขเพิ่มเติม 
-พระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ. 2522 
-ความรูเก่ียวกับงานตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนงพนักงานขับรถยนต 

 

ภาค  ค.  ความเหมาะสมกับตําแหนง  (สอบสัมภาษณ) คะแนนเต็ม  100 คะแนน 
(เริ่มเวลา  13.00  น. เปนตนไป ) 

-บุคลิกภาพทวงทีวาจา     25  คะแนน 
-ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏภิาณไหวพริบ   25  คะแนน 

  -ทัศนคติ  แรงจูงใน     25  คะแนน 
  -ความรูในการปฏิบัติงานในหนาท่ี    25  คะแนน 
 

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


