ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ ขององคการบริหารสวนจังหวัดแพร
...................................................
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดแพร มีความประสงคจะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการสรรหา
และเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต (ขับรถยนตโดยสารปรับอากาศ)
อาศัยอํานาจตามขอ 18 และขอ 19 แหงประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด จังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม
2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแพร ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
- ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ)
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
(ขับรถยนตโดยสารปรับอากาศ)

จํานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร
ผูซึ่งจะได รับการจ างเป นพนั กงานจางตองมีคุณสมบั ติและไมมีลักษณะต องหาม ตามข อ 4 ของ
ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกั บ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557,
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป และไมเกิน 60 ป (นับถึงวันประกาศรับสมัคร)
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
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(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. เพศชาย
2. มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายพระราชบัญญัติการขนสงทางบก
(ทุกประเภท ชนิดที่ 2)
3. เปนผูมีความรู ความสามารถและทักษะความชํานาญเกี่ยวกับการขับรถยนต
(รถยนตโดยสารปรับอากาศ) ไมต่ํากวา 5 ป สามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรอง
การทํางานจากนายจางหรือหนวยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ไดปฏิบัติ (ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนตโดยสารปรับอากาศ))
4. ไดรับประกาศนียบัตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานขับรถยนต(รถยนตโดยสารปรับอากาศ) บํารุงรักษา ทําความสะอาด
รถยนต(รถยนตโดยสารปรับอากาศ) และแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ในการใชรถยนต(รถยนตโดยสารปรับอากาศ)
ดังกลาว และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดแพร
(ชั้น 3 อาคารหลังเกา) สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร ถนนราษฎรอุทิศ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร
จั งหวั ด แพร ตั้ งแต วั น ที่ 28 พฤษภาคม 2561 – 8 มิถุน ายน 2561 ในวั น เวลาราชการ ในการสมั ค รครั้ง นี้
ไมรับสมัครทางไปรษณีย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต www.phraepao.go.th หัวขอ ประกาศรับสมัคร/
โอนยาย หรือสอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-5453-2485-8 ตอ 403, 0-5452-4199
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไมสามารถสมัครสอบ หรือเขาสอบเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานจางได ทั้งนี้ เปนไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในวันสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง และ
ครบถวน พรอมสําเนาเอกสารอื่นที่ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง มายื่นในวันสมัคร ดังตอไปนี้
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4.1 สําเนาประกาศนียบั ตรวุฒิ การศึกษา หรื อสําเนาระเบีย นแสดงผลการเรียน(ทรานสคริปต)

4.2 รู ป ถ า ยหน า ตรง ไม ส วมหมวก และไมใสแวน ตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ถายครั้ ง
เดียวกัน) และถายไมเกิน 6 เดือน
4.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
4.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และใบรับรองผานการเกณฑทหาร (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
4.5 ใบรับรองแพทยตัวจริง (แพทยออกใหไมเกิน 1 เดือน) แสดงวาไมเปนโรคตองหาม ดังนี้
(1) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(4) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
4.6 หลักฐานอื่น ๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบหยา (ถามี)
สํา หรั บ การสมัครครั้ งนี้ ผู สมัครไดตรวจสอบและรับ รองตนเองวาเปน ผูมีคุณสมบัติทั่ว ไปและมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติ
ดังกลาวไมครบถวนหรือไมถูกตอง องคการบริหารสวนจังหวัดแพร จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครและไมมี
สิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งดํารงตําแหนงเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแพร
5. คาธรรมเนียมการสมัคร (คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ)
ใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัคร ในอัตรา 50 บาท
6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร วันสรรหาและเลือกสรร
6.1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร
องคการบริหารสวนจังหวัดแพร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร
กอนวันสรรหาและเลือกสรรไมนอยกวา 5 วันทําการ โดยจะปดประกาศไว ณ สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต www.phraepao.go.th หัวขอ ประกาศรับสมัคร/โอนยาย หรื อ
สอบถามไดทางหมายเลขโทรศัพท 0-5453-2485-8 ตอ 403, 0-5452-4199
6.2 กําหนดวัน เวลา สถานที่ สรรหาและเลือกสรร
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั งหวัด แพร จะประกาศ วัน เวลา สถานที่ ดําเนิ น การสรรหาและ
เลือกสรรใหทราบ ในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร
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7.1 ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธีสอบ
ขอเขียน (ปรนัย) และทดสอบปฏิบัติ ดังนี้
7.1.1 ขอเขียน (ปรนัย) จํานวน 50 คะแนน (ขอสอบจํานวน 50 ขอ) ในเรื่องความรู
เกี่ยวกับการใชและการบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องยนตเบื้องตน กฎหมายจราจร เปนตน
7.1.2 ทดสอบปฏิบัติ จํานวน 50 คะแนน โดยจําลองสถานการณจริง หรือการทดสอบ
ภาคสนามตามสถานการณ
7.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ ดังนี้
7.2.1 ความรอบรู (50 คะแนน) พิจารณาจากความรูงานในหนาที่ของตําแหนงที่จะแตงตั้ง
รวมทั้งความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
7.2.2 ปฏิภาณไหวพริบ (25 คะแนน) พิจารณาจากความสามารถในการแกไขปญหาในดาน
ตาง ๆ ปญหาเฉพาะหนา รวมถึงความสามารถในการประสานงานสวนอื่น
7.2.3 บุคลิกภาพ (25 คะแนน) พิจารณาจากบุคลิกภาพ ลักษณะที่ดี กิริยามารยาท
การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ
8. การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
องคการบริหารสวนจังหวัดแพร จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรใหทราบโดยทั่วกัน หลังจาก
การสรรหาและเลือกสรรแลวไมนอยกวา 7 วันทําการ โดยจะปดประกาศได ณ สํานักงานองคการบริหารสวน
จัง หวัด แพร ทางเว็บ ไซต www.phraepao.go.th หัว ขอ ประกาศรับ สมัค ร/โอนยา ย หรือ สอบถามทาง
หมายเลขโทรศั พท 0-5453-2485-8 ตอ 403, 0-5452-4199
9. การขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
จะประกาศขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรไดโดยเรียงตามลําดับที่จากผูผานการเลือกสรรที่ไดคะแนน
สูงสุดลงมาตามลําดับ ถาคะแนนเทากันใหผูที่ไดรับหมายเลขประจําตัวสมัครกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา
บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรกําหนดใหบัญชีมีอายุไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสรรหา
และเลือกสรรอยางเดียวกันนั้นอีก และไดขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรไดใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรรครั้ง นี้
เปนอันยกเลิก
10. การแตงตั้งผูผานการเลือกสรรได
การสั่งจางพนักงานจางและทําสัญญาจาง จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการ
องค การบริหารส วนจั งหวั ด จังหวัดแพร กอน โดยให ไดรับเงินเดือนเปนไปตามบัญชีคาตอบแทนพนักงานจ าง ตาม
ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกั บ
พนักงานจาง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 255๗ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และประกาศ
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดแพร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลูกจางและพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัด ไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ดังนี้
- ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ไดรับอัตราคาตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท รวมเปน 11,400 บาท
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-511. การทําสัญญาจางและการเริ่มปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดแพร จะแจงเปนหนังสือใหผูผานการเลือกสรรที่ไดรับการขึ้นบัญชีไว
ตามลําดับเขาทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงานกับองคการบริหารสวนจังหวัดแพร ตามอัตราและตําแหนงวาง
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด แพร ดํ า เนิ น การสรรหาและเลื อ กสรรพนั ก งานจ า งดั ง กล า วในรู ป
คณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู ความสามารถ ความเสมอภาค และความเปนธรรม อยาหลงเชื่อหรือยอมเสีย
ทรัพยสินใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลหรือผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได และหากมีการแอบอางหรือทุจริต
ใหสอบได โปรดแจงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดแพรทราบทางโทรศัพท 0-5453-2485-8 ตอ 200 เพื่อจักได
ดําเนินการตามกฎหมาย ตอไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายอนุวัธ วงศวรรณ)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร

