
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  

ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
..................................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือ
สอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจเพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา  จ านวน  1  อัตรา  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จ านวน  1  อัตรา 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ  ขับรถยนต์ส่วนกลาง  ดูแลรักษาความสะอาด  บ ารุงรักษา  
แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ส่วนกลางและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางโดยใช้ความรู้ความช านาญและ
ทักษะพอสมควร  ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งานได้อย่างทันท่วงทีและ
ปลอดภัยตลอดเวลา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 
  2.1  คุณสมบัติทั่วไป   ผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
   2.1.1  มีสัญชาติไทย 
   2.1.2  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
   2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   2.1.4  ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
   2.1.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลดังนี้ 
  ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
  ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   2.1.6  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
   2.1.7  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   2.1.8  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 
 
        /2.1.9  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย…… 
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2.1.9  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   2.1.10  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะ
กระท าความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   2.1.11  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   2.1.12  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
มาตรฐานทั่วไป  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
   2.1.13  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐาน 
ทั่วไป  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
   2.1.14  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
  2.2 พระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว.89/2501 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2548 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งกรมมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 
  2.3  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   2.2.1  มีความรู้  ความสามารถและทักษะในการขับรถยนต์  ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานอื่นซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติมาแสดง 
   2.2.2  ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมขนส่งทางบก 
 
 3.  ระยะเวลาการจ้าง  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น 
  3.1  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี 
  3.2  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์   
   พนักงานจ้างตามภารกิจจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 
6,050.- บาท  และให้ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเป็นรายเดือน เป็นเงิน 2,950.- บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น   9,000.-  บาท (เก้าพันบาทถ้วน)  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวจะได้รับต่อไปจนกว่าจะมีมติ 
คณะรัฐมนตรียกเลิก  หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
 
 4.  การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
     ผู้ใดประสงค์สมัครสอบติดต่อขอรับเอกสารใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  ณ    
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา  อ าเภอในเตา  จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 
2557 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม  2557  (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 น. – 16.30  น.  โดยสามารถ
สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7557-8237 หรือทางเว็ปไซด์ 
http://www.naitao.go.th โดยผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องและมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในต าแหน่งที่สมัครนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วน  องค์การบริหารส่วนต าบลในเตาจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบและไม่มีสิทธิ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
         /5. เอกสารและหลักฐาน...... 
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5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

 ใบสมัครตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลในเตาก าหนด 
          1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด า  และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  
ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  3  รปู 
          2. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศฉบับนี้  (ออกมาไม่ 
เกนิ  3  เดือนนับถึงวันรับสมัคร)  จ านวน  1  ฉบับ 
          3.ใบรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงาน ( 5 ปี )  จ านวน  1  ฉบับ 
          4.ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถยนต์ตามกฎหมาย  จ านวน  1  ฉบับ 
          5.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
          6.ส าเนาทะเบียน  จ านวน  1  ฉบับ 
          7.ส าเนาหนังสือแสดงวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ 
          8.ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  ใบทหารกองเกิน (สด.9) ทะเบียนสมรส ใบ 
เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  จ านวน  1  ฉบับ   
**  เอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ใช้ย่ืนในการสมัครให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ ** 
  

6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
      องค์การบริหารส่วนต าบลในเตา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ 
25 กรกฎาคม  2557 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 
 
 7.  วัน เวลาและสถานที่สอบแข่งขัน 
       องค์การบริหารส่วนต าบลในเตาจะท าการสอบแข่งขันในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 โดยจะท า
การสอบ ดังนี้ 
  7.1 การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง , การ
สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สอบข้อเขียน) ตั้งแต่เวลา  09.00 น. -  10.30 น.  
  7.2  การสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง    (สอบปฏิบัติ)  ตั้งแต่เวลา 
11.00 น. – 12.00 น.   
  7.3  การสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตั้งแต่เวลา 13.00 
น.  เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
ณ  ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา  (ส าหรับสถานที่สอบหากมีการเปลี่ยนแปลง
จะแจ้งเมื่อประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง)   
 
 8.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลในเตาจะด าเนินการสอบแข่งขัน ดังนี้ 
  8.1  สอบข้อเขียน  (100  คะแนน)   
   8.1.1 การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง  (50  คะแนน)  โดยจะเป็นการทดสอบความรู้ทั่วไป  เกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน  ทางด้าน
การเมือง  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
      
        /9.1.2  การสอบภาคความรู้….. 
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8.1.2  การสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบข้อเขียน)  50 คะแนน  
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พระราชบัญญัติจราจรทางบก 
  8.2   สอบปฏิบัติ  (50  คะแนน)  โดยการขับรถยนต์ 
  8.3   สอบสัมภาษณ์  (50 คะแนน)   
 9. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
  ผู้สอบแข่งขันที่จะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้นั้น  ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ  60  ของคะแนนรวมทั้งหมด  และองค์การบริหารส่วนต าบลในเตาจะประกาศขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามล าดับผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้มี
คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้ท่ีได้รับเลขประจ าตัวผู้สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 
10.   การประกาศผลการสอบแข่งขัน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลในเตาจะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใน วันที่ 29 กรกฎาคม 

2557  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา และจะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นเวลา  1  ปี  
นับแต่วันที่ประกาศ 
 11.  การท าสัญญาจ้างและบรรจุแต่งตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลในเตาจะท าสัญญาจ้างผู้ที่สอบแข่งขันได้โดยเรียงตามล าดับที่ได้
ประกาศขึ้นบัญชีไว้  ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง (ก.อบต.
จังหวัด) แล้วเท่านั้น 
  หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดไม่มารายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา  ภายใน 7 
วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบหรือถือว่าได้รับทราบหนังสือแจ้งให้มารายตัวแล้ว  ให้ถือว่าผู้สอบแข่งขันได้รายนั้น
สละสิทธิ์ที่จะท าสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา  และจะได้เรียกให้ผู้สอบแข่งขันได้ล าดับถัดไป
มาท าสัญญาจ้างต่อไป 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
          ประกาศ   ณ   วันที่   18  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2557 
 
 
 
     (ลงชื่อ)    (นายบุญธรรม  กี่สุ้น) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเตา 
   
 


