
  
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าเจริญ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
......................................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ  อ้าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ  มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป   ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ  
อ้าเภอโซ่พิสัย   จังหวัดบึงกาฬ  จ้านวน  2  ต้าแหน่ง  2  อัตรา  

  อาศัยอ้านาจประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  21  มิถุนายน  2554 หมวด 4 การสรรหา และการเลือกสรร                       
จึงประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ประเภทพนักงานจ้างและต้าแหน่งท่ีรับสมัคร 
1.1  พนักงานจ้างท่ัวไป 

1)  ต้าแหน่ง  พนักงานประจ้ารถขยะ     จ้านวน  1  อัตรา 
2)  ต้าแหน่ง  พนักงานผลิตน้้าประปา     จ้านวน  1  อัตรา  

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
     2.1 คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่ 

มีลักษณะต้องห้าม   ตามข้อ 4  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  21  มิถุนายน  2554  ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่้ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  สติ 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคที่ก้าหนดไว้ในประกาศก้าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส้าหรับ
พนักงานส่วนต้าบล 

(5) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่พรรค 
การเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก  เพราะกระท้า  

ความผิดอาญาเว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
/2.2  คุณสมบัติ.............. 
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   2.2 คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง  
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลก้าหนด ดังนี้  

1. ต้าแหน่ง พนักงานประจ้ารถขยะ   
คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง  มีความรู้ในการอ่านออกเขียนได้  มีความสามารถในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับ 
ขยะมูลฝอย การน้าขยะ มูลฝอยไปท้าลาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ระยะเวลาการจ้าง   ก้าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  1  ปี 

อัตราค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ 9,000.- บาท 

2. ต้าแหน่ง  พนักงานผลิตน ้าประปา 

           คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่   

   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ท้าหน้าที่เก่ียวกับการผลิตน้้าประปา  จัดหาน้้าสะอาดไว้บริการ
ประชาชน  บริการผู้ใช้น้้าประปา และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจ้าง   ก้าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  1  ปี 

อัตราค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ 9,000.- บาท 

      2.3  สาหรับพระภิกษุ  สามเณร นักพรต นักบวช ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้  ทั้งนีเ้ป็นไปตามนัยหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค้าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ 17  มีนาคม ๒๕38  

3. การรับสมัครเข้ารับการเลือกสรร และสถานที่รับสมัคร   

ผู้ทีป่ระสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ สามารถติดต่อ 
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  ในระหว่างวันที่  22 ธันวาคม 2563  ถึงวันที่  30  
ธันวาคม   2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ  อ้าเภอ               
โซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ  เว้นวันหยุดราชการ  สอบถามรายละเอียด โทร 0 4248 5012 

  4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนในวันสมัคร 
ผู้สมัครต้องยื่นไปสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน  ซ่ึงผู้สมัครได้รับรอง 

ส้าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก้ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ    มายื่นในวันสมัครดังต่อไปนี้ 
(1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด้า  ขนาด  1 นิ้ว   

ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร    จ้านวน  3  รูป 
(2) ส้าเนาวุฒิการศึกษาท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 

ตรงกับต้าแหน่งที่สมัครสอบ       จ้านวน  1  ฉบับ   
(3) ส้าเนาทะเบียนบ้าน      จ้านวน  1  ฉบับ 
(4) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน    จ้านวน  1  ฉบับ 

 
/(5) ใบรับรองแพทย.์........... 
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(5) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม 

     ซ่ึงออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย    จ้านวน  1  ฉบับ 
                    (6) หลักฐานอื่นๆ เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ,ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบทหาร
กองเกิน (สด. 9)  
  ๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร   

ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 
5.1 พนักงานจ้างทั่วไป    ต้าแหน่งละ  50  บาท 

  6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร  
    องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

เป็นพนักงานจ้าง แต่ละต้าแหน่ง  โดยเรียงตามล้าดับที่รับสมัคร  วัน เวลา  สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรร
หาและเลือกสรร  ในวันที่  4  มกราคม  2564  ณ  ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ  อ้าเภอโซ่พิสัย  
จังหวัดบึงกาฬ 

7. วัน เวลาและสถานที่ด้าเนินการสรรหาและเลือกสรร  
                       องค์การบริหารสว่นตา้บลถ้า้เจรญิ จะท้าการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 7 มกราคม  2564  
เวลา 09.00  น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ    

  8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร    
     องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ จะยึดถือหลัก “สมรรถนะ”  ที่จ้าเป็นต้องใช้ส้าหรับการ

ปฏิบัติงานในต้าแหน่งที่รับสมัคร  ประกอบด้วย 
(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงานและ  
(3) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจ้าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  
วิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญเป็นผู้ก้าหนด  โดย 

สมรรถนะเรื่องหนึ่งสามารถประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการ หรือสมรรถนะหลาย ๆ เรื่องสามารถ
ประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินวิธีเดียวกันตาท่ีเห็นว่าเหมาะสม  และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าว 
ได้แก่ การสอบข้อเขียน การทดสอบ  การสัมภาษณ์ การตรวจสอบบุคคลอ้างอิง หรืออ่ืน ๆ โดยให้คณะกรรมการ
ด้าเนินการสรรหาและเลือกสรรพิจารณาตามความเหมาะสม ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับ
คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่้ากว่าร้อยละ 60 (รายละเอียดเกี่ยวกับการการสรรหาและเลือกสรรของแต่ละ
ต้าแหน่ง  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

 9. การประกาศรายช่ือและการขึ นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามล้าดับ 

คะแนนที่ได้ ในวันที่  11  มกราคม  2564   ณ  บอร์ดติดประกาศ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ    
อ้าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ   ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนเท่ากันให้ได้รับเลข
ประจ้าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ล้าดับสูงกว่า และบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใช้ได้ไม่เกิน 1ปี นับตั้งแต่วัน
ขึ้นบัญชี  ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้ง
ก่อนเป็นอันยกเลิก 
 



/10.การจ้าง............. 
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  10. การจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
        องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ  จะมีหนังสือแจ้งบุคคลที่ผ่านสรรหาและเลือกสรรเพื่อให้
มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต้าบลจังหวัดบึงกาฬแล้ว  และผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท้าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบล             
ถ้้าเจริญ ก้าหนด 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ  ณ  วันที่   9   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
   
 
                                                        (นายอภิศักดิ์   จันทรโคตร) 

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล  รักษาราชการแทน 
                                                 ปลดัองค์การบริหารสว่นตา้บล  ปฏิบัติหน้าที ่
                 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


