
 
 

ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
เรื่อง  รบัสมคัรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

-------------------------------------------------------- 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลบางสัก จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน
พนักงานจางตามภารกิจ ในตาํแหนงพนักงานขับรถยนต เพื่อทดแทนอัตราที่วางลง 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตรัง  เร่ือง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลของพนักงานจาง ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547  ขอ 19  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลทั่วไป เขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  ดังนี ้
 
1. ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร 

1.1 พนักงานจางตามภารกิจ (ตาํแหนงผูมีทักษะ)  ระยะเวลาการจาง  4  ป  จํานวน  1  อัตรา 
 1.1.1  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต   จํานวน  1  อัตรา  อัตราคาตอบแทน เดือนละ  5,760  บาท/เดือน  
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  1,500  บาท / เดือน   ระยะเวลาการจาง  ตัง้แตวันท่ี   1    ตุลาคม   2554  ถึง
วันท่ี   30  กันยายน  2558 
 หนาท่ีความรบัผิดชอบ และลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
 ขับรถยนต ดแูลรักษาความสะอาด บํารุงรักษา แกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ของรถยนตและปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

- จบการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)  หรือเทียบเทา 
- มีใบอนุญาตขบัรถยนต 
- มีความรูความชํานาญในการปฏิบัติหนาที ่
- มีประสบการณในการทํางาน(ขับรถยนต)และมีหนังสือรับรองการทํางาน(ขับรถยนต) ของนายจาง

ไมนอยกวา 5 ป 
2.  คุณสมบัตท่ัิวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัคร 

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวดัตรัง   เร่ือง    
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจางลงวันที่ 10  มิถุนายน 2547 หมวด 1 ขอ 4    
ดังตอไปนี ้

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบป 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
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(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน 
สําหรับพนักงานสวนตําบล 

(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา  
        เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยงานอืน่

ของรัฐ 
(9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรฐั      

รัฐวิสาหกจิ หรือ พนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
3.  การกําหนดรับสมัคร 
 3.1  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

        ผูประสงคจะสมัครติดตอขอซื้อใบสมัคร  พนักงานจางตามภารกิจ  (ชุดละ 100 บาท)   
และยืน่ใบ สมคัรไดที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ระหวางวันท่ี  5 – 16  กันยายน   2554  
ในวนัและเวลาราชการ 

 3.2  หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
(1) ใบสมัคร 
(2) ใบรับรองแพทย ซ่ึงแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม ซ่ึงออกใหไมเกนิ 1 เดือน นับแตวันที่ตรวจ   

รางกาย  จํานวน  1  ฉบับ 
(3) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด  1  นิ้ว ถายครั้งเดียวกนัไมเกิน 6 เดือน 

จํานวน  3   รูป 
(4) สําเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาที่แสดงวา เปนผูมีวุฒิการศกึษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร  

จํานวน  1  ฉบับ  โดยใหผูสมัครเขียนรับรองวาถายจากตนฉบับจริง และลงลายมือช่ือกํากับไวดวย 
(5) สําเนาทะเบยีนบานและบตัรประชาชนอยางละ 1 ฉบับ โดยใหผูสมัครเขียนคํารับรองวาถายจาก

ตนฉบับจริงและลงลายมือช่ือกํากับไวดวย 
(6) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกุล (ถามี)  เปนตน    จํานวน  1  ฉบบั 
(7) สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต 
(8) หนังสือรับรองการทํางาน (ขับรถยนต) ของนายจาง 
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       สําหรับการรับสมัครสอบครั้งนี้ ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองตนวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากทราบภายหลังปรากฏวา ผูสมัคร 
สอบรายใดมีคณุสมบัติไมครบถวน องคการบริหารสวนตําบลบางสัก ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบในครั้งนี้ 

4.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกสรร (คัดเลือก)    ในวันท่ี   19   กันยายน   2554   
 โดยปดประกาศ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  
5. หลักเกณฑการเลือกสรร  วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร (คัดเลือก) 

5.1 ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตาํแหนง  

        ( คะแนนเต็ม 100 คะแนน ) 
- สอบเกี่ยวกับความรูทั่วไป ความรูเกีย่วกับระเบียบ กฏหมายตาง ๆ ความรูที่ใชเฉพาะตําแหนงสอบ 

โดยวิธีสอบขอเขียน ในวันท่ี  21  กันยายน   2554  เวลา  09.00 – 11.30 น. ณ อาคารธรรมาภิบาลองคการ
บริหารสวนตําบลบางสัก และประกาศผลการสอบขอเขียนในวันท่ี  21  กันยายน  2554  เวลา 14.00 –16.30 น.              
ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางสกั 
 ข.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  ( คะแนนเต็ม  100 คะแนน ) 

โดยจะประเมนิผูสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาํแหนงหนาทีจ่ากประวัติสวนตัว ประวัตกิาร 
ศึกษา ประวัตกิารทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏในทางอื่นของผูเขารับการเลือกสรร   โดยวิธีการสัมภาษณ 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม  ในวันท่ี  23   กันยายน  2554    เวลา  09.00 น. – 12.00  น.  ณ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลบางสัก  
 ทั้งนี้ผูสมัครสอบจะตองผานภาคความรู ความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนง (ภาค ก)  ตามเกณฑการตัดสินกอนจึงมีสิทธิเขาสอบในภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค ข ) 
6. เกณฑการตัดสิน 
 ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
7. การขึ้นบัญชผีูผานการเลือกสรร 
 การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกสรร จะขึน้บัญชีโดยเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดบั 
ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเทากนั จะใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
 การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร จะขึ้นบญัชีผูผานการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไวไมเกิน 1 ป นับแตวนั
ประกาศขึ้นบญัชีแตถามีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดยีวกันนี้อีก และไดขึน้บัญชีผูผานการเลือกสรรใหม
แลว บัญชีผูผานการเลือกสรร คร้ังนี้เปนอันยกเลกิ 
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8. ประกาศรายชือ่ผูผานการเลือกสรร  
 ในวันท่ี  26   กันยายน  2554   เวลา  08.30  น. เปนตนไป และใหรายงานตัว  ในวันท่ี 1 ตุลาคม  2554            
เวลา   08.00  น.   ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
9.   การจาง 
 ผูไดรับการเลือกสรร จะไดทําสัญญาจางกับองคการบริหารสวนตําบลบางสัก เมื่อถึงลําดับที่ที่ขึ้นบัญชี
ไวแลว หากผูไดรับการเลือกสรรไมประสงครับการจางเปนพนกังานจางจะถือวาสละสิทธิ์จากบัญชีผูไดรับการ
เลือกสรรทันที 
 การทําสัญญาจางระหวางผูไดรับการเลือกสรรกับองคการบริหารสวนตําบลบางสัก พนักงานจางตาม
ภารกิจ มีกําหนด    ตั้งแตวันท่ี   1  ตุลาคม   2554  –  30   กันยายน 2557    และจะตออายุสัญญาจางกําหนด
คราวละ   1  ป    (ถาผานการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ)   ซ่ึงในการทําสัญญาจางจะตองใช
บุคคลค้ําประกันเปนขาราชการตั้งแตระดบั 4 ขึ้นไป 
 
         ประกาศ  ณ  วนัที่   24    เดือนสิงหาคม    พ.ศ. 2554 

         (ลงชื่อ) 
            (นายบุญเลิศ         จงรักษ)    
            นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสกั  
 


