
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปราณบุร ี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

ประจําปงบประมาณ  2563 
******************************* 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี มีความประสงคจะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
แตงตั้งเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  ประจําปงบประมาณ 2563   จํานวน  1  ตําแหนง 
1 อัตรา  อาศัยอํานาจตามหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2547 ในการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานจาง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  โดยมีรายละเอียด  
ดังตอไปนี้  
 ๑. ตําแหนงและประเภทพนักงานจางท่ีรับสมัคร  
        1.1 พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  1  ตําแหนง  1  อัตรา 
        1) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน  1  อัตรา  สังกัดสํานักงานปลัด 

           ๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา           
และการเลือกสรร 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๑.  มีสัญชาติไทย 

   ๒.  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘  ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐   ป   
   ๓.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

   ๔.  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิต  
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ดังนี้ 
       ก. โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 

       ข. วัณโรคในระยะอันตราย 

       ค. โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 

       ง. โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

       จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   ๕.  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี 

ในพรรคการเมือง  
   ๖.  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน  
   ๗.  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

/8.  ไมเปนผู… 
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   ๘.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

   ๙.  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน  
 

หมายเหตุ  ผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจางของราชการสวนทองถ่ินและตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีเปน
ลักษณะตองหามสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินมายื่นดวย 
 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของพนักงานจาง  ใหเปนไปตามแนบทายแนบประกาศฯ นี้ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก.) 

 3. อัตราคาตอบแทน 
  ผูท่ีผานการเลือกสรรและไดรับการจางเปนพนักงานจาง จะไดรับคาตอบแทนตามคุณวุฒิสําหรับ
พนักงานจางตามภารกิจ  ใหเปนไปตามแนบทายแนบประกาศฯ นี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.)  

 4.  กําหนดการรับสมัคร 
               ผูประสงคจะสมัคร ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดท่ี สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรี อําเภอปราณบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งแตวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 – วันท่ี 2 กรกฎาคม  2563  
ในวันเวลาราชการ  สามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0-3262-2947 ท้ังนี้ผูสมัครสอบหนึ่ง

ทานมีสิทธิสมัครสอบไดหนึ่งตําแหนงเทานั้น 

 5.  เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
  ๑.  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑  นิ้ว  ถายครั้งเดียวกันไมเกิน          
๖   เดือน   จํานวน  ๓   รูป 
  ๒.  สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  ๑  ฉบับ  
  ๓.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.  สําเนาวุฒิการศึกษา   หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอยางใดอยางหนึ่ง ท่ีแสดงวาเปนผูมี
คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบ โดยผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจาก        
ผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร  จํานวน  ๑  ฉบับ (กรณีท่ีหลักฐานทางการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ      
ใหแนบฉบับท่ีแปลเปนภาษาไทยดวย)   
  ๕.  ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
กําหนด ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑  เดือน  นับแตวันท่ีตรวจรางกาย  จํานวน  ๑  ฉบับ 

6.  สําเนาใบขับข่ีรถยนตประเภทท่ี 2  จํานวน  ๑  ฉบับ  
7.  หนังสือรับรองรับรองการปฏิบัติงานไมนอยกวา 5 ป 
 

/8.  หลักฐานอ่ืนๆ… 
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8.  หลักฐานอ่ืนๆ เชน ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล   (ถามี)  อยางละ  ๑  ฉบับ   

    ท้ังนี้ ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวา  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป 
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครพรอมท้ังยื่น
หลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดดังกลาวจะถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติในการท่ีจะไดรับ
การคัดเลือกเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 

 6.  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ๑๐๐  บาท  (คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืน
ไมวากรณีใดๆ) 

7.  การย่ืนใบสมัคร 
  7.1  ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองและกรอกใบสมัครใหถูกตองครบถวนและชัดเจน 
                     7.2  ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครตอเจาหนาท่ีรับสมัครและหากเจาหนาท่ีใหการรับรอง            
ใหถือวามีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

8.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการสอบคัดเลือก 
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก  ในวันท่ี  3 กรกฎาคม  

2563 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี   และท่ีเว็ปไซต www.tambonpranburi.go.th                      
โดยจะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันท่ี  8 กรกฎาคม  2563  เริ่มเวลา  09.00  น.  เปนตนไป  ณ หองประชุม
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี   อําเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 9.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียดเก่ียวกับการ
รับสมัครแนบทายประกาศนี้ (ผนวก ข) 

 - ในวันสอบคัดเลือกใหแตงกายดวยชุดสุภาพ 

10.  เกณฑการตัดสิน 
ผูท่ีวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวา                    

รอยละ ๖๐ โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได 
 

 11.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร   
11.1 การประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  

ท่ีได  ในวันท่ี  9 กรกฎาคม  2563  เวลา  10.00  น.  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  อําเภอ
ปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  และท่ีเว็ปไซต www.tambonpranburi.go.th  โดยเรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนน
ภาคความรูความสามารถท่ัวไป ภาคความรูความสามารถท่ีใชสําหรับเฉพาะตําแหนงรวมกับภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง  โดยข้ึนบัญชีจากผูท่ีไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ  กรณีท่ีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) มากกวา เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (สัมภาษณ) เทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชสําหรับเฉพาะตําแหนงมากกวา เปนผูอยูใน
ลําดับท่ีสูงกวา  ถายังไดคะแนนเทากันอีก ใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอน เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา บัญชีรายชื่อ
ดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไป  เม่ือเลือกสรรครบกําหนด  1 ป  นับแตวันข้ึนบัญชี หรือนับแตวันประกาศ
รับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี   

/11.2 การข้ึนบัญชี 
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11.2 การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร 
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  จะข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรไวไมเกิน 1 ป นับแตวันข้ึนบัญชี  

แตถากรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  ใหเปนอันยกเลิกข้ึนบัญชีไวในบัญชีผูผานการเลือกสรร  คือ 
(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบได 
(2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการแตงตั้งเปนพนักงานจางภายในเวลาท่ีดําเนินการเลือกสรร  

หรือผูมีอํานาจสั่งจางกําหนด  โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบ  กําหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา  
7  วัน  นับตั้งแตวันท่ีทําการไปรษณียรับลงทะเบียน 

(3) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีไดตามกําหนดเวลา ท่ีจะทําสัญญาจางในตําแหนงท่ีผานการ
เลือกสรร 

12.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร  
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีกําหนด  สําหรับ

พนักงานจางตามภารกิจองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีจะทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลือกสรรเม่ือผาน

ความเห็นชอบของ  ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เทานั้น   
 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี   15   เดอืน  มิถุนายน   พ.ศ.  2563  
 

  
                                                                     
                                                            (นายสังวร    มุงดี) 
                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 

 
 



 
 

ภาคผนวก  ก 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานจาง  แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลปราณบุร ี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  ประจําปงบประมาณ  2563 

ลงวันท่ี  15  มิถุนายน  2563 
........................................................................................................................................................ 

 
 ประเภทของพนักงานจาง : พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา 
      สังกัด สํานักงานปลัด 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาท่ีขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆนอยๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1.มีความรูความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาไดอยางดี 
  2.มีใบอนุญาตขับรถยนตประเภทท่ี 2 
  3.มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานในการขับรถประเภทดังกลาว จาหนวยงานรัฐหรือเอกชน มาแลว 
     ไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันรับสมัคร 

อัตราคาตอบแทนและคาครองชีพ 
  -อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และคาครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 

ระยะเวลาการจางและทําสัญญาจาง 

  องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จะมีหนังสือแจงผูท่ีผานการคัดเลือกในลําดับท่ี 1 หลังจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ(ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ) ใหความเห็นชอบและ    
จะทําสัญญาจางตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง 3 ป 

สิทธิประโยชน 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี  29  มิถุนายน  2547  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

 
 

    

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารแนบทาย 



 

 
ภาคผนวก  ข 

 

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรพนักงานจาง  แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  ประจําปงบประมาณ  2563 

ลงวันท่ี   15  มิถุนายน  2563 
........................................................................................................................................................ 

หลักสูตรและวิธกีารเลือกสรรพนักงานจางตามภารกิจ 

ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา สังกัด สํานักงานปลัด 
 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก   โดยแบงการประเมินออกเปน  3  ภาค  ดังตอไปนี้ 
 1. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบปรนัย 
    1.1 ความรูเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล 
    1.2 ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ สัญญาณไฟจราจร พระราชบัญญัติจราจรทางบก            

พ.ศ.2522 และปรับปรุงเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน การขับรถยนต การบํารุงรักษาเครื่องยนต และความรูอ่ืนๆ         
ท่ีเก่ียวของกับการใชรถยนต 

 2. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    ทดสอบทักษะการใชเครื่องจักรกลขนาดเบา 
 3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)ประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ 
    3.1 บุคลิกภาพ     20  คะแนน 
    3.2 ทัศนคติ      20  คะแนน 
    3.3 ความรอบรู     20  คะแนน 
    3.4 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ   20  คะแนน 
    3.5 ความสามารถพิเศษ/ประสบการณในการปฏิบัติงาน  20  คะแนน 
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