
   
 
 
 
 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลชองสามหมอ 

เรื่อง  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานขับรถขยะ 

*************** 

ดวยองคการบรหิารสวนตําบลชองสามหมอ อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ   มคีวามประสงคจะ

ดําเนนิการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานจางสําหรับตําแหนงที่กําหนดไวในแผนพนั กงานจาง  4  ป ไดแก  

พนักงานจาง ตามภารกจิ  ตําแหนงพนักงานขับรถ ขยะ  จํานวน  1  อัตรา  อัตราคาตอบแทนเดอืนละ  

9,400.-  บาท  และเงินคาครองชีพพเิศษเดอืนละ  2,000.-  บาท รวมเปน  11,400.-  บาท (หนึ่ง

หมื่นหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน)  รายละเอยีดการรับสมัครดงันี้ 
 

1. คุณสมบัตท่ัิวไป 

ผูสมัครจะตองมคีุณสมบัตติามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูม ิเรื่อง 

หลกัเกณฑเกีย่วกบัพนักงานจาง  หมวด  1  ขอ  4  ดงันี้ 

1.1  มสีญัชาตไิทย 

1.2 มอีายุไมตํ่ากวา  18  ป บรบิรูณ  และไมเกนิ  60  ป 

1.3  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

1.4 ไมเปนผูมกีายทพุพลภาพจนไมสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ด  ไรความสามารถหรอืจิตฟน  

เฟอน  ไมสมประกอบ  หรอืเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปน  

ลักษณะตองหามเบื้องตน  สําหรับพนักงานสวนตําบล 

1.5 ไมเปนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง  กรรมการพรรคการเมอืง  หรอืเจาหนาที่ ใน 

พรรคการเมอืง 

1.6  ไมเปนผูดาํรงตาํแหนงผูบรหิารทองถิน่  คณะผูบรหิารทองถิน่  สมาชิกสภาทองถิน่  

1.7 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก  โดยคําพพิากษาถงึที่สุดใหจําคุก  เพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสาํหรับความผิดทีไ่ดกระทาํโดยประมาทหรอืความผิด

ลหุโทษ 

1.8  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรอืไลออกจากราชการ  รัฐวสิาหกจิหรอื

หนวยงานอื่นของรัฐ 

1.9  ไมเปนขาราชการหรอืลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรอืลูกจางของหนวยงานอื่น

ของรัฐ รัฐวสิาหกจิ  หรอืพนักงานหรอืลูกจางของราชการสวนทองถิ่น  

1.10 มภูีมลิําเนาอยูในเขตตาํบลชองสามหมอ  อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ 
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2.  ลกัษณะงานท่ีปฏบิตัิ 

 ปฏบิตังิานหนาทีเ่กี่ยวกับการขับรถบรรทุกขยะ บํารุงรักษาทําความสะอาด และแกไขขอขัดของเล็ก ๆ 

นอยๆ ของรถบรรทุกขยะดังกลาว   และปฏบิัตงิานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  ลักษณะงานที่ปฏบิัตเิปน

ลักษณะที่ตองใชความรู ความสามารถเฉพาะตัวในการขับรถบรรทุกขยะ ชวยเหลอืในการเก็บ  ขยะมูลฝอย 

และการนําขยะไปทําลาย ในสถานที่สําหรับรับรองการทํา ลายขยะ หรอืงานอื่นใดที่เกี่ยวของและ  ปฏบิตังิาน

ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

3.  คุณสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

  3.1 จบการศกึษาตั้งแตระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรอืเทยีบเทาไดไมตํ่ากวานี้  

3.2 มคีวามรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาที ่

3.3 ไดรับใบอนุญาตขับขี่รถยนตตามกฏหมายมาแลวไมนอยกวา 1 ป (ใบขับขี่สวนบุคคล ) 

หรอืมปีระสบการณในการทาํงานดานนี้มาแล วไมนอยกวา  5  ป โดยมหีนงัสอืรับรองการผานงานจาก

หนวยงานหรอืนายจางเดมิ  
 

 4.  หลักฐานการสมัคร 

  4.1  สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน   จํานวน  1  ฉบับ 

  4.2  สาํเนาทะเบยีนบาน    จํานวน  1  ฉบับ 

  4.3  สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต   จํานวน  1  ฉบับ 

  4.4  ใบรับรองแพทย  ซึง่ออกไวไมเกนิ  1  เดอืน   จํานวน  1  ฉบับ 

4.5 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตา ขนาด 1 นิ้ว  ถายไวไมเกนิ  6  เดอืน 

จํานวน  3  รูป 

4.6  สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชนใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว -ช่ือสกุล ,ทะเบยีนสมรส 

สาํเนาวฒุกิารศกึษา  ฯลฯ 

  ทั้งนี้  ในสาํ เนาหลักฐานทุกฉบับ  ใหผูสมัครเขยีนคํารับรองวา  สําเนาถูกตองและลงช่ือ

กํากับไวดวย  และผูสมัครจะตองเปนผูรับรองตนเองวาเปนผูมคีุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง

ตามประกาศรับสมัครจรงิ  กรณทีีม่กีารผิดพลาดอนัเกดิจากผูสมัคร  องคการบรหิารสวน ตาํบลชองสาม

หมอจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 5.  กาํหนดวันรับสมัครและวันเวลาสอบ 

  5.1  ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลอืกใหกรอกใบสมัครคัดเลอืก และเอกสารการสมัครดวย

ลายมอืตนเองใหถูกตองครบถวน พรอมยื่นใบสมัครไดที่  ทีท่าํการองคการบรหิารสวนตาํบลชองสามหมอ 

ตัง้แตวันที่ 21–29 ธันวาคม 2558 ในวนัและเวลาราชการ (คาธรรมเนยีมการรับสมัคร 100.-บาท) 
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  5.2  วันสอบคัดเลอืก วันที่  4  มกราคม  2559  ณ  ทีท่าํการองคการบรหิารสวนตาํบล

ชองสามหมอ  ต้ังแตเวลา  09.30  น.  เปนตนไป 

 

6.  การประกาศรายชื่อผูมีสทิธิเขารับการสรรหาและเลอืกสรร 

  คณะกรรมการจะประกาศรายช่ือผูมสีทิธเิขารับการสรรหาและเลอืกสรร ในวนัที ่ 30  

ธันวาคม  2558  เวลา  09.30  น.  เปนตนไป  ณ  องคการบรหิารสวนตาํบลชองสามหมอ 
 

 7.  หลักเกณฑและวธิกีารสรรหาและเลอืกสรร 

  องคการบรหิารสวนตําบลชองสามหมอจะใชหลกัเกณฑการเลอืกสรรบคุคลเพือ่ปฏบิตังิาน

โดยยดึหลัก  “สมรรถนะ ”  ที่จําเปนตองใชสําหรับการปฏบิัตงิานในตําแหนงตามที่องคการบรหิารสวน

ตําบลชองสามหมอกําหนด  ซึ่งประกอบดวย 

7.1 ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆที่จําเปนตอการปฏบิัตงิาน 

7.2 ความสามารถหรอืทกัษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตางๆที่จําเปนตอการปฏบิัตงิาน 

7.3 คุณลักษณะอื่นๆของบุคคลซึ่งจําเปนหรอืเหมาะสมตอการปฏบิัตงิาน 

การสรรหาและเลอืกสรร  องคการบรหิารสวนตาํบลจะพจิารณาจากคะแนนการสอบโดย

มคีะแนนเต็ม  100  คะแนน  ดงันี้ 

 -  ความรูความสามารถทั่วไป   20  คะแนน 

 -  สมัภาษณ   30  คะแนน 

 -  สอบภาคปฏบิตั ิ   50  คะแนน 
 

8.  เกณฑการตัดสนิ   

ผูที่จะถอืวาเปนผูผานการสรรหาและเลอืกสรร  จะตองเปนผูไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ  60 
 

 9.  การขึ้นบัญชผีูท่ีผานการสรรหาและเลอืกสรร 

 ผูทีผ่านการสรรหาและเลอืกสรรโดยไดคะแนนไมนอยกวารอยละ  60  จะไดรับการขึ้นบัญชีไวเปน

ระยะเวลา  1  ป นับตัง้แตวันขึ้นบัญชี 

 ในกรณทีีม่ผูีสมัครรายเดยีว  ใหเปนสทิธิข์ององคการบรหิารสวนตําบลชองสามหมอ  ในการทีจ่ะ

รับผูสมัครเปนพนักงานขับรถยนตโดยไมตองสอบคัดเลอืก  หากมคีุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง ตรงตามที่

ประกาศรับสมัคร 
 

 10.  การประกาศผลการสรรหาและเลอืกสรร 

 องคการบรหิารสวนตาํบลชองสามหมอ จะประกาศผลการสรรหาและเลอืกสรรในวนัที ่ 5  

มกราคม  2559  ณ  องคการบรหิารสวนตาํบลชองสามหมอ 
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 11.  การบรรจุและแตงตั้ง 

 ผูทีผ่านกา รสรรหาและเลอืกสรรไดคะแนนสูงสุด  จะไดรับการบรรจุและแตงตัง้เปนพนักงานขับ

รถยนตสวนกลาง   สังกัดองคการบรหิารสวนตําบลชองสามหมอ อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูม ิตาม

ตาํแหนงทีป่ระกาศสรรหาและคดัเลอืกไวน้ัน   หากไมไปรายงานตัวกับองคการบรหิารสวนตําบลชองสาม

หมอภายใน  7  วัน  นับตัง้แตวันที่องคการบรหิารสวนตําบลชองสามหมอมหีนังสอืเรยีกตัวใหมาทํา

สัญญา  จะถอืวาบุคคลนัน้สละสทิธิ์  และยนิยอมใหองคการบรหิารสวนตําบลชองสามหมอเรยีกตัวบุคคล

ที่สอบไดในอันดับถัดไปเพื่อบรรจุและแตงตัง้แทน 
 

ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ่ มเตมิและสมัครไดที่   ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบล

ชองสามหมอ  หรอืสอบถามทางโทรศัพท  หมายเลข  0-4405-2545 ,0-4405-2508 ในวนั

และเวลาราชการ 
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วนัที ่ 11  ธันวาคม  พ.ศ.  2558 

 

 

(นายเสกสรรค  จอสงูเนนิ) 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลชองสามหมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


