
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลธารนํ้าทิพย  อําเภอเบต ง  จังหวัดยะลา มีความประสงค       

จะสรรหาและเลอืกสรรบคุคลเพื่อเปนพนักงานจาง ใหดํารงตําแหนงวาง ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป 

(ป 2552 – 2555) ขององคการบริหารสวนตําบลธารนํ้าทิพย จํานวน 1 อัตรา  
 

   ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  22  ประกอบกับมาตรา  25  วรรคทาย              

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหา รงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ .ศ.2542   และประกาศคณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบลจังหวัดยะลา เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน จาง  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547              

จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล             

ธารนํ้าทิพย ดังน้ี 
 

  1. ตาํแหนงท่ีรับสมัคร 

   

   พนักงานขับรถยนต (รถขยะ)   จํานวน 1  ตําแหนง 

พนักงานจางตามภารกิจ 

                                      

  2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 

       

     ผูซึ่งจะไดรับการจาง เปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม             

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา (ก.อบต .จังหวัดยะลา ) เร่ืองหลักเกณฑและ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจาง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ดังตอไปน้ี 

2.1 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร 

   (1) มีสัญชาติไทย 

   (2) มีอายุไมตํากวา 18 ป และไมเกิน 60 ป 

   (3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประ ชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

   (4)ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   

 

 

 

/(5) ไมเปนผู… 
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   (5) ไมเปนผูมีกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไ ด ไรความสามารถ       

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหาม

เบื้องตน สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดยะลา ดังนี้ 

    (5.1) โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

    (5.2)  วัณโรคในระยะอันตราย 

    (5.3)  โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

    (5.4)  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

    (5.5)  โรคพษิสรุาเร้ือรัง 

   (6) ไมเปนผูอยูในระหวาง ถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไว

กอนตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 

   (7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม 

   (8)  ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมอืง 

   (9) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

   (10)   ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

   (11 )  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

   (12 )  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน สวนตําบล ตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 

   (13)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป 

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 

   (14)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

 

 

   /2.2  คุณสมบัติ … 

 

 

 



-3- 

 
    

      

      (1) มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาที่และไดรับใบอนุญาต

ขับรถยนตตามกฎหมาย 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

      (2) มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมตํ่ากวา 5 ป โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจาก

นายจางหรือหนวยงาน 

     

   ปฏิบัติงาน ขับรถยนต บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนตและแกไขข อขดัของ

เล็กๆ นอยๆ ในการใชรถยนตดังกลาว และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 2.3หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 

 ไดรับคาตอบแทน เดือนละ 5,760.-บาท 

อัตราคาตอบแทน 

 กําหนดระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ  4 ป 

ระยะเวลาการจาง 

 3.  กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 

        กาํหนดวันรับสมคัร ต้ังแตวันที่ 2 – 10  มีนาคม 2553 (ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ  

13.00 – 16.30 น.)  ในวันและเวลาราชก าร ณ องคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย     เลขที่ 105 หมูที่ 2       

ตําบลธารนํ้าทิพย  อําเภอเบตง จังหวัดยะลา หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท 0-7328-7111                     
 

 4.  เอกสารและหลักฐานท่ีใช    

             ผูประสงคสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให

ถูกตองและครบถวนพรอมทั้งนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกตอง มายื่นในวันสมัคร

ดังตอไปน้ี 

      (1) รูปถายขนาด 1  น้ิวถายคร้ังเดียวกันไมเกิน 1  ป   จํานวน 3  รูป 

                                            (หนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา) 

       (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน 1  ฉบับ 

       (3) สําเนาทะเบียนบาน       จํานวน 1  ฉบับ 

       (4) หนังสือรับรองการทํางานจากนายจางหรือหนวยงาน  จํานวน 1  ฉบับ      

       (5) ใบขับขี่รถยนต      จํานวน 1  ฉบับ 

 

       /(6) ใบรับรอง… 
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      (6) ใบรับรองแพทย(ไมเกิน 1 เดือนกอนวันรับสมคัร)  จํานวน 1  ฉบับ  

      (7) สําเนาภาพถายหลักฐานอ่ืนๆ เชน  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล (ถาม)ี   

           จํานวน 1  ฉบับ 
   

5.   คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ    

.    

   - ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ                  คนละ  100      บาท     

ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองเสียคาธรรมเนียม ดงัน้ี 

   ใหผูสมัครสอบเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนง ที่สมัครสอบ คาธรรมเนียมสอบ   

จะไมจายคื นใหเมื่อไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิสอบแลว เวนแตมีการยกเลิกการสอบคร้ังน้ีทั้งหมด  

เน่ืองจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต  จึงจะจายคาธรรมเนียมสอบแกผูสมัครสอบเฉพาะผูที่มิไดมี

สวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตน้ันได 
 

สาํหรับการรับสมัครสอบคร้ังน้ี  ใหผูสมัครสอบตรวจสอบและรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศรับสมัคร   และหากภายหลังปรากฏวาผูสมัครสอบ

รายใ ด มีคุณสมบัติไมครบถวนคณะกรรมกา รองคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย   จะถือวาเปนผูขาด

คุณสมบัติในการรับสมัครสอบและไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
 

6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร 

           รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรห าและเลือกสรร จะประกาศในวันที่ 12 มีนาคม 2553 

โดยจะปดประกาศไว ณ ปายประชาสัมพันธ องคการบริหาร สวนตําบลธารนํ้าทิพย ซึ่งการตรวจรายชื่อ          

ผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร ถือวาเปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองไปตรวจดูรายชื่อของตนเอง 
 

  7. วัน เวลา และสถานท่ีการเลือกสรร 

  จะ ดําเนินการเลอืกสรรโดยวิธสีอบ ปฏิบัติ และสัมภาษณ ตามกําหนดการในตาราง 

ดังตอไปน้ี 

- วัน -  เวลา วิชา คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันที่  16  มีนาคม  
2553 

10.00 – 12.00 น. 

ความรูความสามารถที่

ใชเฉพาะตําแหนง 

100  คะแนน  

วันที่  16  มีนาคม  
2553 

13.00 น. เปนตนไป 

ความเหมาะสมกับ

ตําแหนง(สัมภาษณ) 

100  คะแนน 

    

 

/8. หลักเกณฑ... 
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8. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

      (1)  ทดสอบความรูความสามารถทั่วไปที่ใชเกี่ยวกับตําแหนง (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

       (2)  สมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ)(คะแนนเตม็  100  คะแนน)  

         โดยทดสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับ ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมิน

ความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่  จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  พฤติกรรมที่

ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสมัครสอบ  และจากการสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ                

เชน   ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ความสามารถ   ประสบการณ  ทวงทีวาจา อุปนิสั ย  

อารมณ  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน  รวมทั้งสังคม  และสิ่งแวดลอม  

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค    ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน 
 

  9.  เกณฑการตัดสิน   การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบ แขงขันได  ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบ

ไดคะแนนในแตละภาคทีส่อบตามหลักสูตรไมตํ่ากวารอยละ 60 ของการประเมิน 
 

  10.  การประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 

              (1.)  การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได   องคการบริหารสวนตําบลธารนํ้าทิพย             

จะประกาศโดยเรียงตามลําดับที่จากผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ   ในกรณีที่มีผูสอบ  

ไดคะแนนรวมเทากนั  ใหผูผานการเลือกสรรไดคะแนนภาคความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนงมากกวา

เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความสามารถเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผู ผานการเลอืกสรรได

คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ )มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาค               

ความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา 

        (2.)  การขึ้นบัญชีผูสอบไดจะขึ้นบัญชีเปนเวลา   1   ป   นับต้ังแตวันที่ขึ้นบัญชี   แตถามี

การคัดเลือกอยางเดียวกันน้ันอีก   และไดขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกไดใหมแลวบัญชีผูไดรับการคัดเลือกได

ในคร้ังน้ีเปนอันยกเลิก 

 

        (3.)  ผูที่สอบแขงขันไดและไดขึ้นบัญชีสอบแขงขันได   ถามีกรณีอยางหน่ึงดังตอไปน้ี  

เปนอันยกเลิก  การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได   คือ 

 (3.1)   ผูน้ันขอสละสิทธิ์รับการบรรจุแตงต้ังในตําแหนงที่สอบแขงขันได  

 (3.2)   ผูน้ันไมมารายงานตัว  เพื่อรับการบรรจุแตงต้ังภายในวัน  เวลาที่องคการบริหาร

 สวนตําบลกาํหนด   เวนแตมคีวามจําเปนและไดมหีนังสือสงทางไปรษณียรับลงทะเบียน 

     

/(3.3)   ผูน้ัน... 
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 (3.3)   ผูน้ันมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงต้ังใน

 ตําแหนงทีส่อบได 

 (3.4)   ผูน้ันไดรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงที่สอบไปแลว   ใหยกเลิกบัญชีผูน้ันไว

 ในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบคร้ังเดียว 
 

    

  11. การบรรจุพนักงานจาง 

         1. ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงต้ังตามลําดับ ใหบัญชีผูสอบแขงขันได         

ในแตละตําแหนงตามตําแหนงวาง   ขององคการบริหารสว นตําบลธารนํ้าทิพยกอน ทั้งน้ี โดยขอความ

เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  จังหวัดยะลา 

         2. องคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย  เปนเจาของบัญชีสอบแขงขันไดและมีอํานาจ

พิจารณาอนุญาตใหองคการบริหารสวนตําบลอ่ืน   หรือสวนราชการอ่ืนที่มีความประสงคจะขอใช บัญชี

สอบแขงขันไดตามบัญชีสอบแขงขันแตละตําแหนง 

 
 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ  วันที่  18 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 
 

 

(ลงชื่อ)      

               (นายมะอูโซะ      สาลัง) 

        นายกองคการบริหารสวนตําบลธารน้ําทิพย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


