
ประกาศเทศบาลตําบลชะรัด
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง

ของเทศบาลตําบลชะรัด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ดวย  เทศบาลตําบลชะรัด จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปน
พนักงานจางทั่วไป เพ่ือปฏิบัติงานในสวนราชการ ของเทศบาลตําบลชะรัด

อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๑๘ และขอ ๑๙ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗
เทศบาลตําบลชะรัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางในตําแหนง
ดังตอไปนี้

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร เปนพนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนง  ดังน้ี
๑) ตําแหนง คนงาน จํานวน ๑  อัตรา
๒) ตําแหนง คนงานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล จํานวน ๑  อัตรา
๓) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน ๑  อัตรา

๒ หนาท่ีและความรับผิดชอบ ของตําแหนงท่ีรับสมัคร
๑) ตําแหนง คนงาน มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ในการปฏิบัติงานที่ตอง

ใชแรงงานทั่วไป  เชน  แบกหามสิ่งของ  กวาดถนน ลอกทอระบายน้ํา และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย

๒) ตําแหนง คนงานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล   มีหนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการใหบริการดูดสิ่งปฏิกูลตามอาคารบานเรือน โดยปฏิบัติงานประจํารถดูดสิ่ง
ปฏิกูลและหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

๓) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต มีหนาที่และความรับผิดชอบ ขับรถยนต
(รถดูดสิ่งปฏิกูล) ดูแลรักษาความสะอาด บํารุงรักษา แกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ของรถยนตและ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

๓. คุณสมบัติของผูซ่ึงจะไดรับการสั่งจางเปนพนักงานจาง
๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปน้ี

๑) มีสัญชาติไทย
๒) อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และ ไมเกิน ๖๐ ป
๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ

จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่
เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงานเทศบาล

/ ๕) ไมเปน...
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๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง

๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ

๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือ ลูกจางของ
หนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่นอื่น

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑) ตําแหนง  คนงาน มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่
๒) ตําแหนง  คนงานประจํารถรถดูดสิ่งปฏิกูล มีความรูความสามารถเหมาะสม

ในการปฏิบัติหนาที่
๓) ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต  มีใบอนุญาตขับรถยนต มีความความรูความ

ชํานาญในการปฏิบัติงานในหนาที่

๔. เงินคาตอบแทน (คาจาง)
พนักงานจางทั่วไป  จะไดรับคาตอบแทนเดือนละ ๕,๐๘๐  บาท

๕. ระยะเวลาการจาง
พนักงานจางทั่วไป  ระยะเวลาการจางคราวละ ไมเกิน ๑   ป

๖. กําหนด  วัน  เวลา  และ สถานท่ี  รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเพ่ือเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  ขอรับและย่ืน

ใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเอง ใน ระหวางวันท่ี ๑๗ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔  ในวัน และ
เวลาราชการ  ณ  สํานักปลัดฯ เทศบาลตําบลชะรัด  อําเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

๗. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร มีดังตอไปน้ี
๑) หลักฐานที่เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง พรอมสําเนา ๑ ฉบับ
๒) ทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมสําเนา ๑   ฉบับ
๓) บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา ๑ ฉบับ
๔) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว  ถาย ไมเกิน

๑ ป  จํานวน ๓ รูป  และใหผูสมัครลงนามรับรองหลังรูปถายดวย
๕) ใบรับรองแพทย  แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามคุณสมบัติของลูกจาง  ตามขอ ๗

(๔) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจาง พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน
นับตั้งแตวันตรวจรางกาย  จํานวน ๑ ฉบับ

/ ๖) หลักฐาน...
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๖) หลักฐานอื่น ๆ  เชน  ใบทหารกองเกิน (สด.๙) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ทะเบียนสมรส
ทะเบียนหยา  พรอมสําเนา ๑  ฉบับ (ถาม)ี

๗) เทศบาลตําบลชะรัด ไมรับสมัครพระภิกษุ หรือสามเณรตามหนังสอื ที่
นว. ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ หากสมัครแลวบวชเปนพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหวางดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรก็จะไมอนุญาตใหเขารับการสรรหาและเลือกสรรหากยังครองสมณเพศอยูในวันที่
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร

ใหผูสมัครสอบตรวจสอบและรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และ คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติ
ดังกลาวไมครบถวน เทศบาลตําบลชะรัด จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการรับสมัครเพ่ือเขารับการ
สรรหาและเลือกสรรและไมมีสิทธิไดรับการสั่งจางเปนพนักงานจาง

๘. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
เทศบาลตําบลชะรัด จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปน

พนักงานจาง ในวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ โดยจะปดไว ณ ปายประชาสัมพันธสํานักงานเทศบาล
ตําบลชะรัดและทาง www.charad.go.th และใหเปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองตรวจสอบรายชื่อเอง

๙. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
๙.๑  หลักเกณฑ
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน จะยึดหลัก “สมรรถนะ”  ที่จําเปนตอง

ใชสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  ประกอบดวย
๑) ความรูของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
๒) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ที่จําเปนตอการ

ปฏิบัติงาน
๓) คุณลกัษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

๙.๒  วิธีการสรรหาและเลือกสรร
โดยการประเมินความรูความสามารถที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานโดยวิธีการสอบ

สัมภาษณ (คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน)

๑๐. เกณฑการตัดสิน
ผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ (หกสิบ)

๑๑. กําหนดการสรรหาและเลือกสรรและสถานท่ีสรรหาและเลือกสรร
กําหนดประเมินความรูความสามารถที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ)

ในวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔   ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป   ณ  หองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลชะรัด อําเภอกงหรา    จังหวัดพัทลุง

/ ๑๒. การขึ้นบัญชี...
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๑๒. การขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตําบลชะรัด จะประกาศรายชื่อผูที่ผานเกณฑการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียง

ลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ถาคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดหมายเลขประจําตัว
ผูสมัครกอนเปนผูที่อยูในลําดับสูงกวา ในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ โดยปดไว ณ ปายประชาสัมพันธ
ของเทศบาล ตําบลชะรัด และ ทาง www.charad.go.th

การขึ้น บัญชีผูผานเกณฑการสรรหาและเลือกสรรได จะมีอายุ ไมเกิน  ๑ ป  นับตั้งแต
วันประกาศรายชื่อผูผานเกณฑการสรรหาและเลือกสรร เวนแตเทศบาลตําบลชะรัดจะมีการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือสั่งจางเปนพนักงานจางในตําแหนงเดียวกันอีก และไดมีการขึ้นบัญชีผูผานเกณฑการ
สรรหาและเลือกสรรใหมไวแลว ใหถือวาบัญชีที่ขึ้นไวกอนเปนอันยกเลิก

๑๓. การสั่งจาง เปนพนักงานจาง
เทศบาลตําบลชะรัด จะสั่งจางผูที่ผานเกณฑสรรหาและเลือกสรรได ตามลําดับที่ที่ได

ประกาศขึ้นบัญชีไว และไดตรวจสอบแลววาผูที่ไดรับการสั่งจางเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงตามที่ ก.ท.จ. กําหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูผานเกณฑการสรรหาและ
เลือกสรรไดเปนผูขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด เทศบาลตําบลชะรัดอาจถอนรายชื่อ
นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการสรรหาและเลือกสรรได

(เทศบาลตําบลชะรัด จะสั่งจางและแตงตั้งเปนพนักงานจางเม่ือคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง มีมติเห็นชอบใหสั่งจางแลวเทาน้ัน)

ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)
(นายมูหํามัด  หนุนหยู)

นายกเทศมนตรีตําบลชะรัด

www.charad.go.th

