
 
 
 

ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลบางสกั 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

----------------------------- 

  ดวย องคการบริหารสวนตําบลบางสัก มีความประสงคจะดําเนินการรับสมัครบุคคล      
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางทั่วไป   เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล  องคการบริหารสวนตําบลบางสัก  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตรัง เร่ือง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจาง   ลงวันที่   ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๔๗        
ขอ ๑๙  จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ดังนี้ 

 ๑.  ตําแหนงพนักงานจางประเภทพนักงานจางทั่วไปท่ีรับสมัครและคาตอบแทนที่ไดรับ  
ปรากฏตามเอกสารแนบทาย  ก. 
 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ    
สรรหาและเลือกสรร 
   ๒.๑  คุณสมบตัิท่ัวไป  
   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี ้

(๑)  มีสัญชาตไิทย 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกนิหกสิบป 
(๓)  ไมเปนบคุคลลมละลาย 
(๔ )ไม เปน ผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหน าที่ ได   ไร

ความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน   ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่
เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงานสวนตําบล 

(๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(๖)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก
สภาทองถ่ิน 

(๗)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา    เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

/(๘)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ... 



-๒- 
 

(๘)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

  หมายเหตุ    ผูที่ผานการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือ
ลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือ
ลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน   
   ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   ผูมีสิทธิสมัครจะตองมีคุณสมบัติ  หนาที่ และความรับผิดชอบของตําแหนง  
ปรากฏตามเอกสารแนบทาย   ผนวก  ก. 
  ๓.  วิธีการรับสมัคร 
   ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ไดระหวางวันที่    ๑๔-๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕    ในวันและเวลาราชการ  ณ  สํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง   จังหวัดตรัง 
   ๓.๒  คาธรรมเนียมสมัคร  

 คาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครจํานวน  ๑๐๐.-  บาท   คาธรรมเนียมจะไม
จายคืนไมวากรณีใดๆ เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต หรือสอไปในทาง
ทุจริต ใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบใหกับผูสมัครสอบที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไป
ในทางทจุริตนั้นได 

   ๓.๓  หลักฐานที่ตองนํามายื่นในวันสมัคร 
    (๑)  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด  ๑  นิ้ว   
ซ่ึงถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖  เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป 
    (๒)  ใบรับรองแพทยปริญญาที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ 
ก.พ. ฉบับที่  ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)   ซ่ึงออกใหไมเกิน  ๑  เดือน นับแตวันที่ตรวจรางกายจํานวน  ๑  ฉบับ 
    (๓)  สําเนาวุฒิการศึกษา  (ฉบับภาษาไทย)  ที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่สมัครจํานวน  ๑  ฉบับ ทั้งนี้ผูที่ถือวา เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ   โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายใน   
วันปดรับสมัครสอบ 
    (๔)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
    (๕)  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 
         /(๖)  หลักฐานอื่นๆ... 



-๓- 
    (๖)  หลักฐานอื่นๆ เชน สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ช่ือสกุล 
ทะเบียนสมรส  เปนตน พรอมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ (กรณีที่ช่ือตัว ช่ือสกุลในหลักฐานที่ใชในการ
สมัครไมตรงกัน) 
   ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกชนิดใหถายเอกสารโดยใชกระดาษขนาด  A๔  เทานั้น
และในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือกํากับไวดวย 
   ๓.๔  เงื่อนไขการสมัคร 
   ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและ
จะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน 
   ในกรณีที่ตรวจสอบพบวาผูสมัครรายใดไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวใน
ประกาศนี้ หรือขอความที่แจงไวในใบสมัครหรือเอกสารที่ใชประกอบการสมัครไมถูกตองครบถวน หรือ
วุฒิการศึกษาที่ใชในการสมัครไมถูกตอง หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ 
องคการบริหารสวนตําบลบางสักจะไมรับสมัครหรืออาจถอนชื่อผูสมัครจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับ
การประเมินสมรรถนะ หรือบัญชีผูไดรับการเลือกสรรไดตามกรณี และองคการบริหารสวนตําบลบางสัก
จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ       
  ๔.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 
   ในวันที่  ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๕  โดยปดประกาศไว  ณ  ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลบางสัก  และทางเว็บไซต  www.Bangsak.go.th      

๕. หลักเกณฑการเลือกสรร  วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร  
ก.  ภาคความรูความสามารถทั่วไป   คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน     

   สอบขอเขียนจํานวน  ๑๐๐  ขอ  ทดสอบเกี่ยวกับความรูความสามารถทั่วไป 
ทดสอบวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจและ
สังคม  ในปจจุบัน ความรูเกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมายตางๆ ของ อบต.   โดยวิธีสอบขอเขียน  ในวันที่  ๒๔  
สิงหาคม  ๒๕๕๕   เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.   ณ  อาคารธรรมาภิบาล  องคการบริหารสวนตําบลบางสัก  
และประกาศผลการสอบขอเขียนในวันที่  ๒๗   สิงหาคม  ๒๕๕๕ โดยปดประกาศไว   ณ  ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลบางสัก  และทางเว็บไซต  www.Bangsak.go.th 
         ข.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)   
  โดยจะประเมินผูสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมที่ปรากฎในทางอื่นของผูเขารับการเลือกสรร           
โดยวิธีการสัมภาษณ  เพื่อพิจารณาความเหมาะสม   ในวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ตั้งแตเวลา        
๐๙.๓๐  น.    เปนตนไป ณ  อาคารธรรมาภิบาล  องคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ผูที่มีสิทธิ์เขารับการ
สอบสัมภาษณจะตองผานภาคความรูความสามารถทั่วไปไมต่ํากวารอยละ  ๖๐ 
          /ผูเขาสอบ... 



 
-๔- 

 
  ผูเขาสอบทุกภาคจะตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น
ที่มีรูปถายที่ราชการออกใหมาแสดงตอคณะกรรมการเพื่อเขารับการสอบและตองแตงกายสุภาพ             
เพราะคณะกรรมการจะไมอนุญาตใหผูแตงกายไมสุภาพเขารับการสอบโดยไมมีขอยกเวน  หากผูสมัคร     
รายใดไมมาสอบตามวันและเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์  
  ๖.  เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนแตละภาคไมต่ํากวา  รอยละ  
๖๐  โดยจัดลําดับผูผานการเลือกสรรจากคะแนนรวมทั้งสองภาค     
  ๗.  ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
   ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร   ในวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕   โดยปดประกาศ    
ณ  องคการบริหารสวนตําบลบางสัก  และทางเว็บไซต  www.Bangsak.go.th  และผูที่สอบผานไดลําดับ   
ที่  ๑  ใหมารายงานตัวในวันที่  ๓๐   สิงหาคม  ๒๕๕๕   เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ณ  ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลบางสัก  หากไมมารายงานตัวตามวันและเวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์  

  ๘.  การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร  
  การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกสรร จะขึ้นบัญชีโดยเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุด                  
ลงมาตามลําดับ  ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับ
ที่สูงกวา 
  การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรไวไมเกิน ๑ ป นับแต       
วันประกาศ ขึ้นบัญชีแตถามีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูผานการ
เลือกสรรใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรร คร้ังนี้เปนอันยกเลิก 
  ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลบางสัก อาจพิจารณาใหผูไดรับการขึ้นบัญชีบรรจุและ       
จัดจางในตําแหนงอื่นที่มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน             
เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลบางสัก ในการบริหารจัดการกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 
  ๙.   การจาง 
  ผูไดรับการเลือกสรร จะไดรับการจางกับองคการบริหารสวนตําบลบางสัก เมื่อถึงลําดับ
ที่ที่ขึ้นบัญชีไวแลว   และไดรับความเห็นชอบการจางจาก  ก.อบต.จังหวัดตรัง   หากผูไดรับการเลือกสรร        
ไมประสงครับการจางเปนพนักงานจางจะถือวาสละสิทธิ์จากบัญชีผูไดรับการเลือกสรรทันที  
  ๑๐.  การทําสัญญาจาง 
  ผูที่ไดรับการเลือกสรรเปนพนักงานจางจะไดรับการทําสัญญาจางกับองคการบริหาร
สวนตําบลบางสัก  ไดคราวละไมเกิน  ๑  ป  
 
         /โดยอาจมีการตอสัญญา... 



 
-๕- 

 
 โดยอาจมีการตอสัญญาจางได หากผานการประเมิน  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเปนของ
องคการบริหารสวนตําบลบางสัก   โดยจะตองใชบุคคลค้ําประกันเปนขาราชการ  ตั้งแตระดับ  ๔  ขึ้นไป
หรือเทียบเทา      

  องคการบริหารสวนตําบลบางสักดําเนินการเลือกสรรดวยความโปรงใส ยุติธรรมและ
เสมอภาค ดังนั้น  หากผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรม          
ในทํานอง  เดียวกันนี้ โปรดอยาไดหลงเชื่อ และแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางสักทราบดวย 

 

ประกาศ    ณ   วันที่   ๖  เดือน   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

ประภาส  ทิพยอรรถ 
(นายประภาส  ทิพยอรรถ) 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  รักษาราชการแทน 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก  ก. 

  พนักงานจางทั่วไป 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
ลงวันท่ี    ๖  สงิหาคม  ๒๕๕๕ 

------------------------------- 
ชื่อตําแหนง ผูดูแลเด็ก      
ประเภท  พนกังานจางทั่วไป 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คุณสมบัต ิ

๑. ไมจํากัดวุฒิการศึกษา 
หนาท่ีความรบัผิดชอบและลักษณะงานทีต่องปฏิบตั ิ  

๑.    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๒.  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและ
คุณลักษณะตามวัย 

๓.  ปฏิบัติงานวิชาการของศนูยพัฒนาเดก็เล็ก 
๔.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัระบบการดแูลชวยเหลือผูเรียน 
๕.  ปฏิบัติงานความรวมมือกบัเครือขายการพัฒนาเดก็ปฐมวัย 
๖.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

อัตราคาตอบแทน 
 ไดรับคาตอบแทนเดือนละ ๕,๓๔๐.-  บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  ๓,๖๖๐.- 
บาท/เดือน   (หรือจนกวา ครม.จะมีมติเปล่ียนแปลงเปนอยางอื่น)  รวมคาตอบแทนทั้งสิ้น   ๙,๐๐๐.-  บาท/
เดือน               
 


