
                                                                               
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

................................................... 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  จ ะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงาน
จ้างทั่วไป  จ านวน  ๑  ต าแหน่ง  คือ  ต าแหน่ง  พนักงานประจ ารถขยะ  จ านวน  ๑  อัตรา   

 อาศัยอ านาจตาม ความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.
๒๕๕๒  และข้อ  ๑๙  แห่งประกาศคณะกร รมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง  เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๔๗ และแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง  
๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร/ประเภท  ส่วน/งาน  และรายละเอียดการจ้าง 

ชื่อต าแหน่ง/ประเภท  พนักงานประจ ารถขยะ/พนักงานจ้างทั่วไป 

ส่วน/งาน   ส่วนโยธา/งานรักษาความสะอาด 

หน้าที่และความรับผิดชอบ - ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับ 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ           ขยะมูลฝอย  การน ามูลฝอยไปท าลาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

-ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

อัตราว่าง   จ านวน  ๑  อัตรา 

ค่าตอบแทน   เดือนละ  ๕,๓๔๐  บาท   

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   -ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง   
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่  
๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕ (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน)  

สิทธิประโยชน์   -ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗  
หมวด ๕ ข้อ ๒๕ 

ระยะเวลาการจ้าง  -นับแต่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ หรือจนกว่าจะ 
บอกเลิกสัญญา  โดยระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี และอาจมีการต่อสัญญา 
จ้างไดอี้กไม่เกินคราวละ ๑ ปี 
 
 
 
 
 

/๒. คุณสมบัติ... 

 



-๒- 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้ซ่ึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
   ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต .) ก าหนด   
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคย ต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 ผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ (๗) และข้อ (๘)  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไป เกิน  ๒  ปีแล้ว  
หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติ (กระท าผิดวินัยไล่ออก )  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการเกิน  ๓  ปีแล้วมิใช่เป็น
กรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริ ตต่อหน้าที่  ให้ถือว่าผู้นั้น เป็นผู้มีสิทธิสมัครเข้า
รับการเลือกสรร 

 อนึ่ง  ส าหรับผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ (๖) และข้อ (๙) มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรได้  แต่จะมีสิทธิได้รับ
การบรรจุและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้  หรือในต าแหน่งที่เก่ียวข้องและเก้ือกูลกันตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งต่อเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว 

      ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

    (๑) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
๓.  การรับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่   
๕ – ๑๔  มิถุนายน   ๒๕๕๖  เฉพาะวันท าการ   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  ส านักงานปลัดฯ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  ๕๐  บาท 

 

 

 

 

 
/หลักฐาน... 



-๓- 
๓.๑  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

  (๑) ใบสมัคร 
  (๒) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน   

     ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป  (ให้เขียน  ชื่อ-นามสกุล  หลังรูป) 
  (๓) ส าเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ 

     คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ (ถ้ามี) 
(๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๖) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ฉบับจริง) 
(๗) เอกสารอื่น ๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน (สด.๑) เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  ใบส าคัญการ 

               สมรส (ถ้ามี) 

 ทั้งนี้  ในวันที่มายื่นใบสมัคร  ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย   และหลักฐานการสมัครที่เป็นส าเนาให้
รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

๔.  เงื่อนไขการสมัครเข้ารับการเลือกสรรและการประเมินสมรรถนะ 

           ๔.๑ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร
การเลือกสรรพนักงานจ้าง   
           ๔.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตาม
ประกาศรับสมัครการเลือกสรรพนักงานจ้าง  โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน   ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  ให้ถือว่าการ
สมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้ของผู้สมัครรายนั้นเป็นโมฆะ 

๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมิน  

๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา ๑๕.๐๐  น.   
ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี และทางเว็บไซต์ www.khuanthani.go.th 

๕.๒ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป   
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้  

๖.๑ วิธีการสัมภาษณ์และประเมินบุคคล  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  

  โดยประ เมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  ประวัติส่วนตัว  ประวัติ การศึกษา  ประวัติ การท างาน  
ความรู้ที่ใช้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  วิสัยทัศน์และทัศนคติในการท างาน 

 

 

 

 

 

/๗.เกณฑ์การ... 



 

-๔- 

๗.  เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านกา รเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้ คะแนนในการ
ประเมินสมรรถนะ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 

๘.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ เลือกสรร  ใน วันพฤหัสบดีที่  ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖   ณ ป้ายประชาสัมพั นธ์    
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  และทางเว็บไซต์ www.khuanthani.go.th โดยเรียงตามล าดับคะแนน
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามล าดับ ในกรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน  จะพิจารณาผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  ๑  ปี นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
แต่ถ้ามีการสรรหาและ เลือกสรรอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว  บัญชีการสอบ
คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๙.  การจัดจ้างใหป้ฏิบัติหน้าที่ 
 ๙.๑ การเรียกตัวผู้สอบผ่านการเลือกสรรในครั้งแรก  ให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นการ
เรียกตัวผู้มีสิทธิ ได้รับการท าสัญญาจ้าง  โดยต้องใช้บุคคลค้ าประกันเป็น ข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป  หรือ
เทียบเท่า  หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรก าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์  

๙.๒ ส าหรับการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้ข้ึนบัญชีไว้ครั้งต่อไป  เนื่องจากมีต าแหน่งว่าง ในงาน 
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยัง
ไม่หมดอายุได้ตามล าดับ 

๑๐.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   ปีละ ๒  
ครั้ง ตามปีงบประมาณ  คือ 
 ครั้งที่  ๑  ประเมินผลงานช่วงการปฏิบัติงานระหว่าง  ๑  ตุลาคม   ถึง  ๓๑  มีนาคม 
 ครั้งที่  ๒  ประเมินผลงานช่วงการปฏิบัติงานระหว่าง  ๑  เมษายน  ถึง  ๓๐  กันยายน 

 อนึ่ง  กรณีท่ีตรวจสอบพบภายหลังว่า   หลักฐานการสมัครของผู้เข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่
ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร  ถือว่าขาดคุณสมบัติเข้ารับการเลือกสรรตั้งแต่ต้น  จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ
และจ้างเป็นพนักงานจ้าง  และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

          จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    (ลงชื่อ) 

         ( นายประนอม   รักจริง ) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  

 
 
 
 

http://www.khuanthani.go.th/

