
 
 
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงคจะรับ

สมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานจาง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2547 แกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ขอ 18 , 19 , 20 และขอ 23 จึงประกาศรับ

สมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง  โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจาง ช่ือตําแหนง และรายละเอียดการจาง  

1.1 พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภท ผูมีคุณวุฒิ)  

   ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน   จํานวน  1  อัตรา 

1.2 พนักงานจางท่ัวไป  

   ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จํานวน  1  อัตรา 

  รายละเอียดของตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรร

หาและการเลือกสรร 

   2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

   (๑) มีสัญชาติไทย 

   (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบป 

   (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

   (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดไรความสามารถหรือจิตฟน

เฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงาน

สวนตําบล 

    ๔.๑ โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 

    ๔.๒ วัณโรคในระยะอันตราย 

    ๔.๓ โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 

    ๔.๔ โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

    ๔.๕ โรคพิษสุราเรื้อรัง 

/ (6)  ไมเปน..... 
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        (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง  

     (๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน 

         (๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
 

     (๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ 

        (๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ หรือพนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

  หมายเหตุ ผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหาร

ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ินและตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 

เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามสําหรับขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถ่ินมายื่นดวย 
 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

      ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดท่ีเก่ียวกับ

การรับสมัคร แนบทายประกาศนี้  
 

 ๓. การรับสมัคร 

     3.1 วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

        1. ผูสนใจติดตอขอรับใบสมัครได ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 

อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือดาวนโหลดใบสมัครทางเว็บไซต  www.khaokhaow.go.th  ได

ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท   

0-7535-5996 

      2. การสมัครใหผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร ยื่นใบสมัคร

พรอมหลักฐานดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัคร ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ตําบลเขาขาว 

อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในระหวางวันท่ี 10-18  มีนาคม  2564  (วันและเวลาราชการเทานั้น) 
 

      3.2 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

          ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง

ครบถวน พรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและสําเนา อยางละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ประกอบดวย   

    1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ  

    2) สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑ ฉบับ  

/3) ใบรับรอง..... 
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        3) ใบรับรองแพทยปริญญาซ่ึงแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามประกาศท่ี

คณะกรรมการ กลางพนักงานสวนตําบลกําหนด ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับแตวันท่ีตรวจรางกาย  จํานวน  

๑  ฉบับ 

         4) สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ  

        5) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป ถายมาแลวไม

เกิน ๖ เดือน ใหผูสมัครเขียนชื่อ สกุล ไวดานหลังรูปถายทุกรูป 

     6) สําเนาเอกสารอ่ืนๆ (ถามี) เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส  

     7) สําเนาหลักฐานการเกณฑทหาร (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ 

     8) สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต ตามกฎหมาย จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะผูสมัคร

ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา )  

   ท้ังนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 
 

  3.3 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

     ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรตองเสียคาธรรมเนียมสมัคร คนละ 100 

บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหเม่ือไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแลว เวนแตมี

การยกเลิกการสอบครั้งนั้นท้ังหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต จึงจายคืนคาธรรมเนียมสอบแก

ผูสมัครสอบเฉพาะผูท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได 
 

  3.4 เง่ือนไขในการสมัคร 

     ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง 

และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมี

ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงท่ีสมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเม่ือใด 

ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโฆษะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน  
 

 ๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีใน

การประเมินสมรรถนะ 

        องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน

วันท่ี 19 มีนาคม 2564  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

โทรศัพทหมายเลข 0-7535-5996 และทางเว็บไซต  www.khaokhaow.go.th  
 

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

    ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียด 

เก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 

/ 6. หลักเกณฑ..... 
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6. หลักเกณฑการตัดสิน 

    ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํา

กวารอยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได 

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

   องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ตามลําดับคะแนน

ท่ีสอบไดในวันท่ี 23 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น.เปนตนไป ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  

และทางเว็บไซต  www.khaokhaow.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเม่ือ

การเลือกสรรครบกําหนด 1 ป นับแตวันข้ึนบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงาน

เดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

  8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

   8.1 การทําสัญญาจาง 
   องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  จะเรียกตัวผูผานการเลือกสรรตามลําดับท่ีได 

ประกาศข้ึนบัญชีไวมาทําสัญญาจางกับองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูผาน
การเลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนด องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว       
อาจถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีผูผานการเลือกสรร 
    8.2 ระยะเวลาการจาง  
    - พนักงานจางตามภารกิจ คราวละไมเกิน 4 ป 
   - พนักงานจางท่ัวไป  คราวละไมเกิน 1 ป 
 

   องคการบริหารสวนตําบลเขาขาวจะดําเนินการตอสัญญาจางโดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมาประกอบ ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบล 
 

       จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

          ประกาศ  ณ  วันท่ี  3 มีนาคม พ.ศ.2564 
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รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. ประเภทพนักงานจาง   พนักงานจางตามภารกิจ  

    ช่ือตําแหนง      ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

    ลักษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 

1. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
      ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานพัฒนาชุมชน ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป หรือตาม 

    คําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
           เปนผูชวยปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากเก่ียวกับงานพัฒนาชุมชนตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน 

สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดทําแผนงานดําเนินการ และสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของ

ประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถ่ินเพ่ือชวยเหลือ เปนผูนําและเปนท่ีปรึกษากลุมในการพัฒนา

ชุมชนในทองถ่ินของตน ดูแล สงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนา

ชุมชนในทองถ่ินของตน  รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถ่ินอยางใกลชิด ใหคําแนะนําและฝกอบรม

ประชาชนในทองถ่ินตามวิธีการแลหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายไดตอครอบครัวในดาน

การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ เพ่ือชวยเหลือประชาชนในทองถ่ินทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตาง ๆ และปฏิบัติ

หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

     1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา ท่ี ก.พ.ก.ค.หรือ ก.

อบต. รับรอง 

     2. ความรูความสามารถท่ีตองการ 

2.1  มีความรูในการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

2.2 มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   และกฎหมาย กฎ  

ระเบียบและขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

2.3 มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

  2.4  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา 

   2.5  มีความสามารถในการใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยูในความ

รับผิดชอบ 

 

 

3. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้ 



สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

 

1.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คุณสมบัติสวนบุคคล)  

        - ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจาก
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ี
ปรากฏทางอ่ืนของผูเขารับการสรรหาและเลือกสรรและจากการสัมภาษณ
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนใน
การปฏิบัติงานในหนาท่ีและความรูในเรื่องการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ ความสามารถประสบการณทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงาน รวมท้ังสังคมและ
สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืน  
เปนตน  โดยมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
  (1)  ประวัติสวนตัว 
      - ประวัติการศึกษา                         จํานวน  10  คะแนน 
               - ประวัติการทํางาน                        จํานวน  10  คะแนน 
  (2)  ความรู ความสามารถท่ีอาจใชเปน 
                ประโยชนในการปฏิบัติงาน              จํานวน  20  คะแนน 
  (3)  ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ    จํานวน  20  คะแนน 
   (4)  บุคลิกภาพ ทวงที วาจา ทัศนคติ        จํานวน  20  คะแนน 
           (5)  จริยธรรมและคุณธรรม                  จํานวน  20  คะแนน 
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โดยวิธีการ
สัมภาษณ           

รวม 100  

 

ข้ันตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. ประเภทพนักงานจาง  พนักงานจางท่ัวไป 

ช่ือตําแหนง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

ลักษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 

1. ทําหนาท่ี ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) จัดเก็บขยะมูลฝอยพ้ืนท่ีตําบล 

    เขาขาว คลอบคลุมท้ัง 12 หมูบาน ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ 

    ของเครื่องจักรกลขนาดเบา 

2. ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) นําขยะมูลฝอยไปท้ิงทําลาย ณ สถานท่ีท้ิงและ 

    จํากัดขยะ 

3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีความรูความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  โดยจะตองมีหนังสือรับรองจากนายจาง

หรือหนวยงานท่ีเคยปฏิบัติงานนั้น  

2. ไดรับใบอนุญาตขับรถยนต ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 3.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

         ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

     
1.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 

         ทักษะความสามารถในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(รถบรรทุกขยะ) 
 

    2. ความเหมาะสมกับตําแหนง (คุณสมบัติสวนบุคคล) 

2.1 บุคลิกภาพทวงทีวาจา 

2.2 ความคิดริเริ่มและปฎิภาณไหวพริบ 

2.3 มนุษยสัมพันธ 

2.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 

2.5 ประสบการณทํางาน 
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โดยวิธีทดสอบปฏิบัติ 
 

 
 

โดยวิธีสัมภาษณ 

 

 

 

 

รวม 100  
 

ข้ันตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

2. ทดสอบการปฏิบัติขับรถบรรทุกขยะ 

3. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ 



 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2564  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

_____________________ 
 

1. ประเภทพนักงานจาง  พนักงานจางตามภารกิจ 
 

2. ตําแหนง    ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง   
  ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานพัฒนาชุมชน ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป หรือตาม 

คําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. ระยะเวลาการจาง  ทําสัญญาจาง 4 ป  

4. อัตราวาง  จํานวน 1  อัตรา  

5. คาตอบแทน 11,500.- บาท/เดือน และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามอัตราท่ีทางราชการกําหนด  

6. สิทธิประโยชน  
  1.   ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี  26 
                 กรกฎาคม 2547  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557   
  2.   ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 
  3.   ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ลงวันท่ี 3  มีนาคม 2564  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

_____________________ 
 

1. ประเภทพนักงานจาง  พนักงานจางท่ัวไป 
 

2. ตําแหนง    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง   
1. ทําหนาท่ี ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) จัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตําบลเขาขาว  
    คลอบคลุมท้ัง 12 หมูบาน ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆนอยๆ ของเครื่องจักรกล 
    ขนาดเบา 
2. ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) นําขยะมูลฝอยไปท้ิงทําลาย ณ สถานท่ีท้ิงและจํากัด 
    ขยะ 
3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. ระยะเวลาการจาง  ทําสัญญาจางคราวละ 1 ป  

4. อัตราวาง  จํานวน 1 อัตรา  

5. คาตอบแทน 9,000.- บาท/เดือน และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามอัตราท่ีทางราชการกําหนด  

6. สิทธิประโยชน  
  1.   ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี  26 
                 กรกฎาคม 2547  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557   
  2.   ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 
  3.   ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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