
 
 

         
 

   ประกาศองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
      เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

       ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 
                                                  --------------------------------- 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  จะดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง จํานวน  ๑ ตําแหนง  ๑ อัตรา 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๘ และขอ ๑๙ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดพัทลุง  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ องคการบริหาร    
สวนตําบลชะมวง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
ดังนี้ 

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
        1.ประเภทพนักงานจางท่ัวไป               จํานวน  1  ตําแหนง    
    1.1 ตําแหนงพนักงานขับรถยนต     จํานวน  1  อัตรา   

๒.  คุณสมบัติและลักษณะตองหามผูซ่ึงจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง 
       ผูซ่ึงจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามหมวด ๑      
ขอ ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ และจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง  ดังตอไปนี้ 
       ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป  และไมเกินหกสิบป 
   (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือจิต     
                  ฟนเฟอน  ไมสมประกอบ  หรือโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปน 
                           ลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้ 
         (๔.๑)  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
               (๔.๒)  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
           (๔.๓)  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
         (๔.๔)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
         (๔.๕)  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฎอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน 
        อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวน 
        ตําบลกําหนด 

(๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ีในพรรค
       การเมือง 

   (๖)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน 

 



  

 /(7)  ไมเปนผูเคย... 
  - ๒ – 
 

(๗)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง 
       อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   (๘)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  
        หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
   (๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน 
        ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
        สําหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขารับการ
เลือกสรรเพ่ือเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงได ท้ังนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณ 
คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันท่ี ๑๗  มีนาคม ๒๕๓๘ 

         ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง          
          ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ใหเปนไปตามรายละเอียด  แนบทาย
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลชะมวง (ภาคผนวก  ก) 

 ๓. กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร               
    ผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเอง ไดท่ีสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลชะมวง ระหวางวันท่ี  2 - 11 กุมภาพันธ  ๒๕๖5  ในวันและเวลาราชการหรือติดตอสอบถาม
เพ่ิมเติมท่ีหมายเลขโทรศัพท ๐-๗๔82-9835  

       ๔. เอกสารและหลักฐานท่ีใชสมัคร 

           ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัครพรอมเอกสาร และหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
(๑)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด  ๑ นิ้ว จํานวน  ๓ รูป (ถายครั้งเดียวกัน

ไมเกิน ๖ เดือน) 
  (๒)  สําเนาวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcrip) และปริญญาบัตรท่ีไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยวาเปนผูสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว หรือหนังสือรับรองวาเปนผูสําเร็จการศึกษาซ่ึงไดรับการ
รับรองจากสภามหาวิทยาลัยวาไดสําเร็จการศึกษาแลว ท่ีแสดงวาผูสมัครเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบ กอนวันปดสมัคร จํานวน  ๑  ฉบับ    

(๓)  สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  อยางละ ๑ ฉบับ 
(๔)  ใบรับรองแพทย ท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

จังหวัดพัทลุงกําหนด (แพทยออกใหไมเกิน ๑ เดือน) 
  (๕)  สําเนาหลักฐานเก่ียวกับการเกณฑทหาร(ถามี)  จํานวน ๑ ชุด 
  (๖)  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว– สกุล  สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) จํานวน ๑  ฉบับ   

   ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ หากตรวจสอบภายหลังวาผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน  องคการบริหาร
สวนตําบลชะมวง จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบและไมมีสิทธิไดรับการจางและแตงตั้งเปน   
พนกังานจาง 

 

/5.  คาธรรมเนียม... 
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๕. คาธรรมเนียมการสมัคร    

   ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ในอัตรา ๑๐๐ บาท (คาธรรมเนียมการสมัคร 
จะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ) 

  ๖. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร และประกาศกําหนด วัน  เวลา  และสถานท่ี   
เขารับการเลือกสรร 

  องคการบริหารสวนตําบลชะมวง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร และประกาศ
กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีเขารับการเลือกสรร ในวันท่ี 14  กุมภาพันธ ๒๕๖5  โดยจะปดประกาศไว                          
ณ  ปายประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลชะมวง และทาง www.chamung.go.th  การตรวจสอบรายชื่อผูมี
สิทธิสอบ/ประกาศกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีสอบ  ใหเปนหนาท่ีของผูสมัครจะตองตรวจสอบรายชื่อดวยตนเอง 
หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลชะมวง โทรศัพท ๐-๗๔82-983๕  

             7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

            หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลักสมรรถนะท่ีจําเปนตองใชสําหรับการ
ปฏิบัติงานในตําแหนง ซ่ึงประกอบดวย 
   ๑) ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

 ๒) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องตางๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
 ๓) คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซ่ึงจําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน (รายละเอียดปรากฏตาม 

เอกสาร ภาคผนวก ข.) 

      8. เกณฑการตัดสิน 

ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตองเปนผูท่ีไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐           

               ๙. การประกาศรายช่ือผูไดรับการเลือกสรร 

   องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนท่ีสอบได
ใหทราบ โดยจะข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนสูงสุดมาตามลําดับ หากไดคะแนนรวมเทากัน
จะใหผู ท่ีไดรับหมายเลขประจําตัวผูสมัครลําดับกอนเปนผูอยู ในลําดับท่ีสูงกวา โดยจะประกาศไว ณ ปาย
ประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลชะมวง และทาง www.chamung.go.th โดยใหเปนหนาท่ีของผูสมัครจะตอง
ตรวจสอบรายชื่อดวยตนเอง  หรือติดตอสอบถามไดท่ีสํานักปลัด อบต. โทรศัพท  ๐-๗๔82-9835 

  บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรกําหนดใหมีอายุใชไดไมเกิน ๑ ป นับแตวันท่ีประกาศข้ึนบัญชีผาน
การเลือกสรร แตถามีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันนี้อีก และไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรใหมแลว           
บัญชีผูผานการเลือกสรรครั้งนี้เปนอันยกเลิก         

 

 

 

    /๑๐. การสั่งจางและ.....  
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   ๑๐. การส่ังจางและแตงตั้ง  

        ผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานจาง จะไดรับการพิจารณาจางตามลําดับท่ีในบัญชีรายชื่อผูผานการ
เลือกสรร และเปนผู มี คุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพัทลุง              
(ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) กําหนด หากตรวจสอบภายหลังวาผูผานการเลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไมตรง             
ตามท่ีกําหนด องคการบริหารสวนตําบลชะมวง อาจถอนรายชื่อนั้นออกจากบัญชีผูท่ีผานการเลือกสรรเปน พนักงาน
จาง โดยองคการบริหารสวนตําบลชะมวง จะสั่งจางและแตงต้ังใหเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ชะมวง เม่ือไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   21  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

                                        

                   
               

            ( นายอธิวัฒน  ขุนทอง )          
                                        นายกองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ผนวก  ก 
       เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
     ลงวันท่ี  21  เดือน   มกราคม  ๒๕๖5 

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

        ประเภทพนักงานจางท่ัวไป 

       ตําแหนงพนักงานขับรถยนต  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

  ขับรถยนต  บํารุงรักษา  ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ในการใช
รถยนต  ดังกลาว  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีความรู  ความสามารถ และความชํานาญงานในหนาท่ีและไดรับใบอนุญาตขับรถยนต 
ตามกฎหมาย   

   ระยะเวลาการจาง 

 ระยะเวลาการจางไมเกิน   ๑  ป 

อัตราคาตอบแทน 

   ไดรับคาตอบแทนเดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท    
    

………………………………………….…. 
 

 
 
 

 
    
                                

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ภาคผนวก  ข 
   เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
ลงวันท่ี  21  เดือน มกราคม  ๒๕๖5 

------------------------------------ 
ประเภทพนักงานจางท่ัวไป 

ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 

 ภาคการปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)  ประเมินโดยวิธีการทดสอบการปฏิบัติ 

 ประเมินบุคคลจากการทดสอบการปฏิบัติ เชน การจอดรถ การเดินหนา ถอยหลังรถ การบังคับเลี้ยวซาย-ขวา 
การหมุนซาย-ขวา หลักการบํารุงรักษา เครื่องจักรกลแตละประเภท พ้ืนฐานการใชรถและทักษะการใชรถ การขับรถ
อยางประหยัดและปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎจราจร เปนตน 

 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ 

 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขารับการสัมภาษณ ท้ังนี้ อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสม เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

 
………………………………………………….. 
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