
 

 

 

 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นตําบลทา่ข้าม 
เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

........................................................... 
                                             

ดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นตําบลทา่ขา้ม  อําเภอพุนพนิ  จังหวดัสุราษฎรธ์าน ี        
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง   ประจําปีงบประมาณ  2555   โดย
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2547 
2มาตรา 14  และมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลของส่วน
ทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี   เรื่อง  
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล   จึงกําหนดรายละเอียด
ตา่งๆ  ดังตอ่ไปนี้ 

  1. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบ 
       1.1  ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  จํานวน  2  อัตรา 
   -  ตําแหนง่  นักการภารโรง              จํานวน   1   อัตรา 
    

   ลักษณะงานและความรับผดิชอบของตําแหน่ง 
  เปดิ – ปดิ สํานักงาน  ทําความสะอาดบรเิวณสถานที่และทรัพยส์นิของทาง
ราชการ    มใิหสู้ญหาย  รับ – สง่ หนังสอื  เดนิหนังสือในสํานักงานสถานที่และปฏบิัตงิานอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง  และปฏบิัตงิานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 

   คุณสมบัตเิฉพาะตําแหน่ง 
   มคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิัตหิน้าที่  ไมก่ําหนดคุณวุฒ ิ 
 

   หน้าที่ความรับผดิชอบ 
   เปดิ – ปดิ สํานักงาน  ทําความสะอาดบรเิวณสถานที่และทรัพยส์นิของ
ทางราชการ    มใิหสู้ญหาย  รบั – สง่ หนังสือ  เดนิหนังสอืในสํานักงานสถานที่และปฏบิัตงิาน
อื่นที่เกี่ยวขอ้ง  และปฏบิัตงิานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

            ค่าตอบแทนที่ได้รับ 
   อัตราค่าจา้งเดอืนเดอืนล่ะ  5,340.-บาท 

 



/๑.2. ประเภท..... 
- 2 – 

 

      ๑.๒  ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
   -  ตําแหนง่  คนงานประจํารถขยะ              จํานวน   ๑   อัตรา 

 

   ลักษณะงานและความรับผดิชอบของตําแหน่ง 
  ปฏบิัตหินา้ที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบา้นเรอืนและที่รองรับขยะมูลฝอย   
การนําขยะมูลฝอยไปทําลายยังที่ทําลายและปฏบิัตหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 

   คุณสมบัตเิฉพาะตําแหน่ง 
   มคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิัตหิน้าที่  ไมก่ําหนดคุณวุฒ ิ 
 

   หน้าที่ความรับผดิชอบ 
   ปฏบิัตหินา้ที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบา้นเรอืนและที่รองรับขยะมูล
ฝอย   การนําขยะมูลฝอยไปทําลายยังที่ทําลายและปฏิบัตหินา้ที่อื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

 

            ค่าตอบแทนที่ได้รับ 
   อัตราค่าจา้งเดอืนเดอืนล่ะ  ๕,๓๔๐.-บาท 

 

  2. คุณสมบัตขิองผู้มสีทิธิสมัคร   ตอ้งมคีุณสมบัตแิละไมม่ลีักษณะต้องห้าม

ดังตอ่ไปนี้ 
       (1) มสีัญชาตไิทย 
                          (2) มอีายุไมต่่ํากว่า 18 ป ี และไมเ่กนิ 60 ป ี
        (3) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 

      (4) ไมเ่ป็นผูม้กีารทุพพลภาพไมส่ามารถปฏบิัตหิน้าที่ได ้  ไรค้วามสามารถ 
หรอืจติฟัน่เฟอืนไมส่มประกอบ  หรอืเป็นโรคตามที่กําหนดไวใ้นประกาศกําหนด   
โรคที่เป็นลักษณะตอ้งหา้มเบื้องตน้   สําหรับพนักงานส่วนตําบล  ดังนี้ 
                               (  ) โรคเรื้อนในระยะตดิตอ่หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกยีจแก ่
                                    สังคม 
                               (  )  วัณโรคในระยะอันตราย 
                               (  )  โรคเทา้ช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกยีจแกส่ังคม 
                                                 (  )  โรคตดิยาเสพติดใหโ้ทษ 

                               (  )  โรคพษิสุราเรื้อรัง 
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     (5) ไมเ่ป็นผูด้ํารงตําแหนง่การเมอืง  กรรมการพรรคการเมอืงหรอืเจ้าหน้าที่ 

                                ในพรรคการเมอืง 
                          (6) ไมเ่ป็นผูด้ํารงตําแหนง่ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น  คณะผูบ้ริหารทอ้งถิ่น  สมาชกิ 
                                สภาทอ้งถิ่น 
                          (7) ไมเ่ป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถงึที่สุด  ให้จําคุก  เพราะ 
                               กระทําความผดิ 

     (8) ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  ปลดออก  หรือไลอ่อกจากราชการ   
          รัฐวสิาหกิจ  หรอื  หนว่ยงานอื่นของรัฐ 
     (9) ไมเ่ป็นขา้ราชการหรอืลูกจา้งของสว่นราชการ  พนักงานหรอืลูกจ้างของ 
           หนว่ยงานอื่นของรัฐรัฐวสิาหกจิ  หรือพนักงานหรอืลูกจา้งของราชการ  
            สวนทอ้งถิ่น   

                     3. การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ 
         กําหนดการรับสมัคร   ใหย้ื่นใบสมัครดว้ยตนเอง   ตัง้แตว่ันที่  16  มกราคม 
2555 -  27  มกราคม  2555  เวน้วันหยุดราชการ  ณ  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทา่ขา้ม  
อําเภอพุนพนิ  จังหวัด   สุราษฎรธ์านี  สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิ  โทร 0-7731-9747   

4. เอกสารและหลักฐานการรับสมัครสอบคัดเลอืก 
    ผูส้มัครสอบคัดเลอืกตอ้งยืน่ใบสมัครดว้ยตนเอง   โดยกรอกรายละเอยีดในใบ

สมัครใหถู้กตอ้ง  และครบถว้นพรอ้มทัง้นําเอกสารหลักฐานอยา่งละ 1 ชุด  ดังนี้.- 
    1. รูปถา่ยหนา้ตรงไมส่วมหมวกไมส่วมแว่นตาดํา  ขนาด 1 นิ้ว    ถ่ายครัง้

เดยีวกันไมเ่กนิ  1  ป ี จํานวน  2  รูป  และให้ผูร้ับสมัครลงนามรับรองหลังรูปถา่ย 
    2. สําเนาภาพถ่ายทะเบยีนบา้นและบัตรประจําตัวประชาชน  อย่างละ 1 ฉบับ  
    3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  อย่างละ 1 ฉบับ  
    4. สําเนาวุฒกิารศกึษา  อยา่งละ 1 ฉบับ  
    5. ใบรับรองแพทย ์  ที่ออกใหไ้มเ่กนิ  1  เดอืน 
    6. สําเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถา้ม)ี  เชน่ ทะเบยีนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ –  
        นามสกุล  จํานวนอย่างละ่  1  ฉบับ   
 

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลอืก 
    ผูส้มัครสอบคัดเลอืกเสยีคา่ธรรมเนยีมในการสมัครสอบ  จํานวน  100.-บาท 
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6. ประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์สอบคัดเลอืกและวันสอบคัดเลอืก 
    ประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์สอบคัดเลอืก  ณ  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทา่ข้าม  

ในวันที่   30  มกราคม  2555   โดยจะดําเนนิการสอบคัดเลอืกในวันที่  31  มกราคม  
2555  เวลา  10.00 น.  ณ  หอ้งประชุมองคก์ารบริหารสว่นตําบลทา่ข้าม 

 

7. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบคัดเลอืก 
     ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสอบคัดเลอืก  ในวันที่  1  กุมภาพันธ ์ 2555  

ตัง้แตเ่วลา  10.00 น.  ณ  องคก์ารบริหารสว่นตําบลทา่ขา้ม 

 

8. เกณฑ์สรรหาและเลอืกสรร 
     ใชว้ธิกีารสอบสัมภาษณ์  บุคลกิภาพและลักษณะการแตง่การ  คุณลักษณะ

ตามลักษณะงาน  คุณวุฒแิละความเหมาะสมในตําแหนง่งาน  ความกระตอืรอืรน้  
ประสบการณใ์นการทํางาน  ความมั่นใจและศรัทธาในอาชพี  การแสดงความคดิเห็น  
ความสามารถพเิศษที่เป็นประโยชนก์ับการทํางาน  ความคดิรเิริ่มสร้างสรรค ์ ความพรอ้ม
ในการทํางาน 

 

9. เกณฑ์การตัดสนิ 
     ผูท้ี่ถอืวา่เป็นผูผ้่านการสรรหาไดจ้ะตอ้งเป็นผูม้คีะแนนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  60 

 

10. การขึ้นบัญชผีู้สอบแข่งขันได้ 
       การขึ้นบัญชีผู้ผา่นการสรรหาและเลอืกสรรได ้  ในกรณทีี่มผูีส้อบรวมเท่ากัน  

จะตัดสนิให้ผูไ้ดเ้ลขประจําตัวสอบกอ่นเป็นผูอ้ยูใ่นลําดับสูงกวา่   การขึ้นบัญชผูี้ผ่านการ
สรรหาและเลอืกสรรไดจ้ะขึ้นบัญชไีวเ้ป็นระยะเวลา  1  ป ี นับแตว่ันขึ้นบัญชแีตถ่า้มกีาร
สรรหาและเลอืกสรรอยา่งเดยีวกันอกี  และไดข้ึ้นบัญชีผูผ้่านการสรรหาและเลอืกสรรได้
ใหมแ่ลว้   บัญชีผูผ้่านการสรรหาและเลอืกสรรครัง้นี้เป็นอันยกเลกิ 

 

จงึประกาศมาใหท้ราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   16   เดอืนมกราคม   พ.ศ. 2555   

 
                  (นายประดษิฐ   ทองจันทร)์ 
                นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลทา่ข้าม 


