
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาเจียก 
เรื่อง   รับสมคัรบุคคลเพื่อดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเปนพนักงานจางทั่วไป 

ประจําป พ.ศ. 2552 
------------------------------- 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลเขาเจียก  จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
เปนพนักงานจางทั่วไป    ประจําป   พ.ศ. 2552    จํานวน  3  ตําแหนง 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในหมวด  4  ขอ   18,19,20   ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดพัทลุง  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลเขาเจียก  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเปนพนักงานจางดังตอไปนี้ 

  1. ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขนั 
      1.1 ตําแหนง  พนักงานจางทั่วไป   จํานวน 3  ตําแหนง   คือ 

        1.1.1  คนงานประจํารถขยะ     จํานวน  3 อัตรา 
            1.1.2  พนักงานขับรถยนต    จํานวน  1 อัตรา       
            1.1.3  คนครัว     จํานวน  1 อัตรา 
   2. คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
      2.1 คุณสมบัติท่ัวไปของพนักงานจาง  ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  
            ตาม หมวด  1 ขอ 4  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวดัพัทลุง  เร่ือง   
            หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนกังานจาง ลงวนัที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2547 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) อายุไมต่ํากวา  18  ป และไมเกิน  60  ป 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปน

โรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงานสวนตาํบล 
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

 
 
 
 
 

/(6) ไมเปนผูดาํรงตําแหนง.................... 
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(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิด  ที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิด ลหุโทษ    
(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอืน่ ของรัฐ  รัฐวิสาหกจิ  หรือ

พนักงาน  หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

2.2.1 ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป   จํานวน 3  ตําแหนง   ไดแก 
      (1)  คนงานประจํารถขยะ  จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังนี้ 

  - วุฒิการศกึษาจบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ขึ้นไป 
  - มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  หนาท่ีความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาทีจ่ัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยไปทําลาย 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

        (2)  พนักงานขับรถยนต  จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ดังนี ้
                - วุฒิการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปที่  4 ขึ้นไป 
                - มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาที่และไดรับใบอนุญาตขับ 
      รถยนตตามกฎหมาย 
    หนาท่ีความรบัผิดชอบ 
    ขับรถยนต บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนตและแกไขขอขัดของเล็ก ๆ 
    นอย ๆ ในการใชรถยนตดังกลาว และปฏิบตัิงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชา 
    มอบหมาย 
                  (3)  คนครัว  จะตองมี จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะ ตําแหนง ดังนี ้

           - วุฒการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปที่  4  ขึ้นไป 
           -  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏบิัติงานในหนาที่ การครัวเรือน 
           หนาท่ีความรับผดิชอบ 
           ทําหนาที่จัดเตรียมอาหาร ดูแลรักษาอุปกรณ เครือ่งมือ เครื่องใชที่เกี่ยวกับงาน 
           ดังกลาว  หรือปฏิบัตงิานอื่นใดทีเ่กีย่วของสําหรับกิจการอยางใด อยางหนึ่งของ 
           ทางราชการ และปฏบิัติงานตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
    

          /3. คาตอบแทนที่จะไดรับ........ 
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  3. คาตอบแทนที่จะไดรับ 
       -  ผูที่ไดรับการเลือกสรรดํารงตําแหนงพนักงานจางทัว่ไป   ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 
                                   5,080.- บาท 

4.  การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
     ผูประสงคที่จะสมัคร ขอยื่นใบสมัคร พรอมหลักฐานดวยตนเองที่รับสมัครระหวาง 

วันที่  17  กุมภาพันธ   2552   ถึงวันที่  25  กุมภาพนัธ   2552  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ สํานักงานปลัด  อบต. 
องคการบริหารสวนตําบลเขาเจียก  ในวันเวลาราชการ 
5.  วิธีการสมัคร  ผูสมัคร  ตองยืน่ใบสมคัรดวยตนเอง  ตอเจาหนาท่ีรับสมัครพรอมเอกสาร 
     และ หลักฐาน ดงัตอไปนี ้

(1) หลักฐานที่เปนคุณสมบัติที่เฉพาะสําหรับตําแหนง  พรอมสําเนา  1  ฉบับ 
(เปนคุณวุฒกิารศึกษา  หรือใบอนุญาต  ตาง ๆ แลวแตกรณี) 

(2) ทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมสําเนา  1  ฉบับ 
(3) บัตรประจําตัวประชาชน  พรอมสําเนา  1  ฉบับ 
(4) ใบอนุญาตขับขี่รถยนต   พรอมสําเนา  1  ฉบับ 
(5) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  และไมใสแวนตา  ขนาด  1.5 – 2 นิ้ว 

ถายครึ่งเดียวถายไมเกนิ  1  ป  จํานวน  3  รูป  และใหผูสมัครลงนามรับรองหลังรูปดวย 
             (5)   ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามคุณสมบัติของลูกจาง ขอ 7(4)  
         แหงระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจาง พ.ศ.  2536 ซ่ึงออกให 

       ไมเกิน  1  เดือน  นับตั้งแตวนัตรวจรางกาย จํานวน  1  ฉบับ 
(6)   หลักฐานอื่น ๆ เชน ใบทหารกองเกนิ (สด 9) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส 
        ทะเบียนหยา พรอมสําเนา  1  ฉบับ 
(7) องคการบริหารสวนตําบลเขาเจียก ไมรับสมัคร พระภิกษหุรือสามเณร  ตามหนังสือที่ นว 89/2501  ลงวันที่  27  

มิถุนายน  2501  ออกตามความในขอ  5  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  22  กนัยายน  2521  หากสมัครแลว
บวชเปนพระภิกษหุรือสามเณรในภายหลังระหวางดําเนนิการสอบคัดเลือกก็จะไมอนุญาตใหเขารับการสอบ
คัดเลือก   หากยังครองสมณเพศอยูในวันทีด่ําเนินการสอบคัดเลือก 

ใหผูสมัครสอบตรวจสอบและรับรองวาเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงตรง 
ประกาศรับ  สมัครสอบ  หากภายหลังปรากฏวามีผูสมัครสอบ รายใดมีคุณสมบตัิดังกลาวไมครบถวน อบต.จะถอืวาเปนผู 
ขาดคุณสมบัตใินการรับสมคัรสอบและไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

 
 
 
 
 
         

           /6. คาธรรมเนียม............................. 



 
- 4 - 

 
6.    คาธรรมเนียมในการสมคัรสอบ   จํานวน   100    บาท 
7.    การประกาศรายชื่อผูมีสทิธ์ิเขารับการสรรหาและเลือกสรร   
       องคการบริหารสวนตําบลเขาเจียก จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและ เลือกสรร                                         
ในวนัที่    26  กุมภาพนัธ    2552    ณ  องคการบริหารสวนตําบลเขาเจียก 
8.    หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 (1)   ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) (คะแนน  100  คะแนน) 
       ใหประเมนิบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาํแหนงหนาที่  จากประวัต ิ

      สวนตัวประวัตกิารศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤตกิรรมที่ปรากฏทางอื่นของ 
      ผูสอบ  ทั้งนี้อาจใชวิธีอ่ืนใดเพิ่มเติมอีกก็ได  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดาน 
      ตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่  ความสามารถ   
      ประสบการณ  ทวงทวีาจา  อุปนิสัย  ปฏิภาณ  ไหวพริบ  เปนตน 

  8.    เกณฑการตัดสิน 
         ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรได จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนตามหลักสูตร  ไมต่ํากวารอยละ  60 
  9.    กําหนดการเลือกสรร  วันที่   27  กุมภาพันธ   2552  ณ  องคการบริหารสวนตําบลเขาเจียก   
         9.1 ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  3  ตําแหนง  คือ 
   - คนงานประจํารถขยะ  จํานวน  3 อัตรา  
   - พนักงานขบัรถยนต  จํานวน  1 อัตรา 
                              -  คนครัว   จํานวน  1 อัตรา 

 

เวลา วิชา 
10.00 น.เปนตนไป ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 

 
 10.     การประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและ 
           เลือกสรร 

         การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร องคการบริหารสวนตําบลเขาเจียก จะประกาศรายชื่อผูที่ผานการเลือกสรร   
โดยเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในวันท่ี    27  กุมภาพันธ   2552 

        การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได จะมีอายุไมเกนิ  1  ป  นับตั้งแตวนัประกาศรายชื่อผูผาน  
การเลือกสรรได เพื่อส่ังจางและแตงตั้งเปนพนักงานจาง   เวนแต  องคการบริหารสวนตําบลเขาเจียก  จะมกีารสรรหาและเลือกสรร
เพื่อส่ังจางและแตงตั้งเปนพนักงานจางในตําแหนงเดยีวกันอีก     และไดมีการขึ้นบญัชีผูสอบคัดเลือกไวใหมแลวใหถือวาบญัชีขึ้นไว
กอนเปนอนั ยกเลิก 

 
 
 

/11. การสั่งจางและแตงตั้ง.............. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        


