ประกาศองคการบริหารสวนตําบลจะทิ้งพระ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
………………………………….
ดวยองคก ารบริห ารสวนตําบลจะทิ้ง พระ มีความประสงครับ สมัครบุ คคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานจาง ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน ๑ ตําแหนง ๑ อัตรา
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง หมวด ๔ ขอ ๑๘,๑๙ และขอ ๒๐ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบั น) ประกอบกับ แผนอั ตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) องคการบริหารสวนตําบลจะทิ้ งพระ
อํ าเภอสทิ ง พระ จั ง หวัดสงขลา จึ ง ประกาศรั บ สมั ครเพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรรเป นพนัก งานจ าง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
๑. ตําแหนงพนักงานจางทีร่ ับสมัคร ไดแก
ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ ไดแก
(๑) ตําแหนงพนักงานขับรถยนต

จํานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามทีก่ ําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปน
ลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงานสวนตําบล
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะปรากฏอาการเปนที่รงั เกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะทีป่ รากฏอาการ เปนที่รงั เกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบ ริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุด ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น

-๒หมายเหตุ ผูที่จะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางซึ่งขาดคุณสมบัติทั่วไป
ขอ ๕,๖ และ ขอ ๙ มีสิทธิสมัครไดแตผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่นและตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑
เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามสําหรับขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นมายื่นดวย
สําหรั บพระภิก ษุส ามเณร ไม ส ามารถสมั ครสอบและไม อ าจให เขาสอบแขง ขันไดทั้ง นี้ตาม
หนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตาม
ความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ผูสมัครสอบตําแหนงใดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๒.๒.๒ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
มีความรูความสามารถและความชํานาญในหนาที่และไดรับใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมาย
และมีประสบการณขับรถยนตเปนอยางดี มีประสบการณในการขับรถยนตอยางนอย ๕ ป
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบั ติงานในหนาที่พนักงานขับ รถยนต ดูแลรั กษาความสะอาดรถยนต บํารุงรั กษา แกไข
ขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ในการใชรถยนตดังกลาว และปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ ผูบังคับบัญชามอบหมายโดย
ไดรับอัตราคาตอบแทน ๙,๔๐๐.- บาท พรอมเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐.- บาท ตามระเบียบ
ของทางราชการกําหนด
๓. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร
๑. ใบสมัครตามที่องคการบริหารสวนตําบลจะทิ้งพระกําหนด
๒. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๔. สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ตองเปนผูส ําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูม ีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับ
สมัคร)
๕. ใบรับรองแพทยปริญญาที่แสดงวาไมเปนโรคทีเ่ ปนลักษณะตองหามเบือ้ งตน ซึ่ง
ออกไมเกิน ๑ เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
๖. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
ถายไมเกิน ๖ เดือน
๗. หนังสือรับรองจากหนวยงานทีม่ ีประสบการณในการขับรถยนตไมนอยกวา ๕ ป
๘. สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนตสวนบุคคลตามกฎหมาย (เฉพาะตําแหนง พนักงาน
ขับรถยนต)
๙. เอกสารอื่นๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล (ถามี) อยางละ ๑ ฉบับ

-๓๔. คาธรรมเนียมการสมัคร
๑. คาธรรมเนียมในการสมัคร

จํานวน ๑๐๐ บาท

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแตวันที่ ๑๕ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ในวันและเวลาราชการ)
ณ ที่ ทํ าการองคก ารบริ ห ารส วนตํา บลจะทิ้ ง พระ อํ าเภอสทิ ง พระ จั ง หวัดสงขลา ๙๐๑๙๐ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท ๐-๗๔๓๙-๗๔๒๐
๖. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ
ประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิสอบในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลจะทิง้ พระ และสามารถดูไดทเี่ ว็บไซทของ อบต.จะทิ้งพระ www.jatingphra.go.th
๗. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
๗.๑ ทําการสอบภาค ก. (ความรูความสามารถทั่วไป) และภาค ข. (ความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง) ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลจะทิ้งพระ
๗.๒ ประกาศผลสอบขอเขียน (ภาค ก ภาค ข) และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ
ภาค ค. (ความเหมาะสมกั บ ตํ าแหนง ) ในวัน ที่ ๓๐ ตุ ล าคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป นต น ไป
ณ ที่ ทํ า การองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลจะทิ้ ง พระ และสามารถดู ไ ด ที่ เ ว็ บ ไซท ข อง อบต.จะทิ้ ง พระ
www.jatingphra.go.th
๗.๓ สอบความเหมาะสมกั บ ตําแหนง ภาค ค. ในวันที่ ๓๑ ตุล าคม ๒๕๕๗ เวลา
๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลจะทิ้งพระ
๘. วิธีการสอบคัดเลือก
ดูแนบทายประกาศ (ภาคผนวก ก.)
๙. เกณฑการตัดสิน
ผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะตองสอบผาน ในทุกวิชาที่ทําการสอบคัดเลือ ก
โดยใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบคัดเลือกไดคะแนนแตละภาคที่สอบคัดเลือกไมต่ํากวารอยละ ๖๐
อนึ่ง ในการตรวจขอสอบ นั้น ผูเขาสอบตองผาน ภาค ก. กอน จึงทําการตรวจใน
ภาค ข. และตองผานภาค ข. จึงจะประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิสอบในภาค ค.
๑๐. การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได
๑๐.๑ องคการบริหารสวนตําบลจะทิ้งพระ จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได
โดยเรียงลําดับ จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดมาตามลําดับ ในกรณีผูสอบไดคะแนนเทากันใหผูสอบไดคะแนน
ภาค ค. (ความเหมาะสมกั บ ตําแหนง ) มากกวาเปนผู อยูในลํ าดับ ที่ สูง กวา ถาไดคะแนนภาค ค. (ความ
เหมาะสมกับตําแหนง) เทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาค ข. (ความรู ความสามารถเฉพาะตําแหนง) มากกวา
เปนผูอ ยูในลํ าดับที่ สูง กวา ถาคะแนนเท ากั นอี ก ให ผูส อบไดคะแนนภาค ก. (ความรู ความสามารถทั่ วไป )
มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และถาคะแนนเทากันอีก ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนอยูในลําดับที่สูง
กวา

-๔๑๐.๒ องคการบริหารสวนตําบลจะทิ้งพระ จะขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดไวไมเกิน
๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสอบอยางเดียวกันอีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบ
คัดเลือกไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก
๑๑. การทําสัญญาจาง
ผูสอบคัดเลือ กได จะไดรั บการทําสัญ ญาจาง ตามลํ าดับในบัญ ชีผู สอบคัดเลือ กได
ตามตําแหนงวางขององคการบริหารสวนตําบลจะทิ้งพระ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดสงขลา (ก.อบต.จังหวัดสงขลา) หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจั งหวัดสงขลา มี
แนวทางปฏิบัติในทางใด องคการบริหารสวนตําบลจะทิ้งพระ จะถือปฏิบัติตามนัน้
๑๒. ประกาศผลสอบคัดเลือก
ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ทีท่ ําการองคการบริหาร
สวนตําบลจะทิง้ พระ และสามารถดูไดที่เว็บไซทของ อบต.จะทิ้งพระ www.jatingphra.go.th
ในการรั บสมัครสอบครั้ งนี้ ให ผูส มัครสอบ ตรวจสอบ และรับ รองคุณสมบั ติทั่ วไป และ
คุณสมบั ติเ ฉพาะตําแหนง ตรงตามประกาศรั บ สมั ครสอบและหากภายหลั ง ปรากฏ ผู ส มั ครสอบรายใด มี
คุณสมบัติไมครบถวน องคการบริหารสวนตําบลจะทิ้งพระ จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบและ
ไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลจะทิ้งพระสําหรับเอกสารและ
คาธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกจะไมคืนใหเมื่อไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิสอบแลว เวนแตมีการยกเลิก
การสอบครั้งนี้ทั้งหมดเนื่องจาก มีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริต จึงจะคืนเอกสาร และจายคืนคาธรรมเนียม
แกผูสมัครสอบคัดเลือก เฉพาะผูที่ มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายศุภกร ภูเพชร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลจะทิ้งพระ

ภาคผนวก ก.
๑. ทดสอบภาค ก. (ความรู ความสามารถทั่วไป) ๑๐๐ คะแนน
(๑.) เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
(๒.) ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นความรูเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นไทย
(๓.) การศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลตามหลักวิชาการวัดผล
(๔.) ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย โดยการสรุปขอความ หรือการ
ตีความจากขอความสั้น ๆ หรือบทความและใหพจิ ารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ
จากคําหรือ กลุม คํา ประโยคหรือขอความสั้น ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอื่นที่
เหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ
๒. ทดสอบภาค ข. (ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง) (๑๐๐ คะแนน)
๒.๑ ความรู เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตน ซึ่งเกี่ยวกับ อบต. (๕๐ คะแนน)
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
ภาคผนวกฉบับแกไขจนถึงปจจุบัน
๒.๒ ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ซึ่งใชในงานที่ปฏิบัติ
(๕๐ คะแนน)
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ระเบียบวาดวยการรักษาความลับทางราชการ
- ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
- ความรู ความสามารถเกี่ยวกับงานธุรการ
- พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.๒๕๔๘
- พระราชบัญญัติขนสงทางบก พ.ศ.๒๕๕๒
- กฎจราจรตํารวจ
๓. ทดสอบภาค ค. (ความเหมาะสมกับตําแหนง) ๑๐๐ คะแนน
๓.๑ ทดสอบภาคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
- สอบปฏิบัติการขับรถยนต
๓.๒ สอบสัมภาษณ ๕๐ คะแนน
ทดสอบความเหมาะสม โดยวิธีก ารประเมิ น ความเหมาะสมกั บตําแหนง หนาที่
จากประวัติส วนตัว ประวัติการศึก ษา ประวัติก ารทํางาน พฤติกรรมที่ป รากฏทางอื่น และจากการ
สัมภาษณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรู ที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ ประสบการณ อุปนิสัย ทวงทีวาจา อารมณ ทัศนคติ จริยธรรม และคุณธรรม การปรับตัว
เขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ เปนตน

