
 
 
 

ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลบางสกั 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

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

 ดวย องคการบริหารสวนตําบลบางสัก มีความประสงคจะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ  
สรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางประเภทภารกิจและประเภททั่วไป   เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลและสวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลบางสัก  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตรัง เร่ือง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจาง  ลงวันที่  10 มิถุนายน  2547   ขอ 19  
จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ดังนี้ 

 1.  ตําแหนงพนักงานจางประเภทพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปท่ีรับสมัคร
และคาตอบแทนที่ไดรับ  ปรากฏตามเอกสารแนบทาย  ก. 
 2.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา
และเลือกสรร 
   2.1  คุณสมบัตท่ัิวไป  
   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี ้

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบป 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ 

หรือจิตฟนเฟอน   ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหาม
เบื้องตน สําหรับพนักงานสวนตําบล 

(5) ไมเปนผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง 

(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา
ทองถ่ิน 

(7)   ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา    เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

/(8)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ... 
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(8) ไม เปนผู เคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ    ผูที่ผานการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถ่ิน   
   2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
    ผูมีสิทธิสมัครจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงานจาง
โดยตองไดรับวุฒิการศึกษา  หนาที่ และความรับผิดชอบของตําแหนง  ปรากฏตามเอกสารแนบทาย  ก. 
  3.  วิธีการรับสมัคร 
   3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
    ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบ
สมัครดวยตนเองไดระหวางวันที่  14 – 22  พฤศจิกายน  2554   ในวันและเวลาราชการ  ณ  สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง   
   3.2  คาธรรมเนียมสมัคร   คาธรรมเนียมการสมัคร  ตําแหนงละ  100  บาท
คาธรรมเนียมจะไมจายคืนไมวากรณีใดๆ เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต หรือ
สอไปในทางทุจริต ใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบใหกับผูสมัครสอบที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอ
ไปในทางทุจริตนั้นได 

   3.3  หลักฐานที่ตองนํามายื่นในวันสมัคร 
    (1)  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด  1  นิ้ว       
ซ่ึงถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6  เดือน(นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป 
    (2)  ใบรับรองแพทยปริญญาที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. 
ฉบับที่  3 (พ.ศ.2535)   ซ่ึงออกใหไมเกิน  1  เดือน นับแตวันที่ตรวจรางกายจํานวน  1  ฉบับ  
    (3)  สําเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) ที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่สมัครจํานวน  1  ฉบับ ทั้งนี้ผูที่ถือวา เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะ
ถือตามกฎหมาย กฎ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ 
โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ (วันที่  22  
พฤศจิกายน 2554) 
    (4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 
    (5)  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 
 
 
         /(6)  หลักฐานอื่นๆ... 
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    (6)  หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส 
เปนตน พรอมสําเนา จํานวน  1 ฉบับ (กรณีที่ช่ือตัว ช่ือสกุลในหลักฐานที่ใชในการสมัครไมตรงกัน) 
   ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกชนิดใหถายเอกสารโดยใชกระดาษขนาด  A4  เทานั้นและ   
ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือกํากับไวดวย 
   3.4  เงื่อนไขการสมัคร 
    ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและ
จะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน 
    ในกรณีที่ตรวจสอบพบวาผูสมัครรายใดไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวใน
ประกาศนี้ หรือขอความที่แจงไวในใบสมัครหรือเอกสารที่ใชประกอบการสมัครไมถูกตองครบถวน หรือวุฒิ
การศึกษาที่ใชในการสมัครไมถูกตอง หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ องคการ
บริหารสวนตําบลบางสักจะไมรับสมัครหรืออาจถอนช่ือผูสมัครจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะ หรือบัญชีผูไดรับการเลือกสรรไดตามกรณีโดยไมตองแจงใหผูสมัครทราบลวงหนาและองคการ
บริหารสวนตําบลบางสักจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ       
    ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถสมัครไดเพียงหนึ่งตําแหนง หากภายหลังพบวา
ผูสมัคร สมัครหลายตําแหนงพรอมกัน องคการบริหารสวนตําบลบางสักจะตัดสิทธิการสมัครในตําแหนงที่
สมัครภายหลัง และจะเลือกตําแหนงที่ผูสมัคร สมัครกอนเพียงหนึ่งตําแหนง เทานั้น 
  4.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 
   ในวันที่  23  พฤศจิกายน  2554  โดยปดประกาศไว  ณ  องคการบริหารสวนตําบล
บางสัก  และทางเว็บไซต  www.Bangsak.go.th       
 5.  หลักเกณฑการเลือกสรร  วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร (คัดเลือก) 
  ก.  ภาคความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  คะแนนเต็ม  
100  คะแนน    
   สอบขอเขียนจํานวน  50  ขอ ยกเวน ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  สอบขอเขียนจํานวน  100  ขอ  ทดสอบเกี่ยวกับความรูความสามารถทั่วไป ทดสอบวิชา
ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ในปจจุบัน 
ความรูเกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมายตางๆ ของ อบต. และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงที่สอบ  โดย
วิธีสอบขอเขียน  ในวันที่  24  พฤศจิกายน  2554   เวลา 09.30 – 11.00 น.  ณ  อาคารธรรมาภิบาล  องคการ
บริหารสวนตําบลบางสัก  และประกาศผลการสอบขอเขียนในวันที่  25  พฤศจิกายน  2554 โดยปดประกาศไว  
ณ  องคการบริหารสวนตําบลบางสัก  และทางเว็บไซต  www.Bangsak.go.th 
 
 
 
         /ข. ภาคความเหมาะสม... 
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  ข.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)   
   โดยจะประเมินผูสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติ
สวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมที่ปรากฎในทางอื่นของผูเขารับการเลือกสรร  
โดยวิธีการสัมภาษณ  เพื่อพิจารณาความเหมาะสม  ในวันที่  28  พฤศจิกายน  2554  เวลา 09.30  เปนตนไป   
ณ  อาคารธรรมาภิบาล  องคการบริหารสวนตําบลบางสัก   
   ผู เขารับการทดสอบจะตองนําบัตรประจําตัวสอบพรอมดวยบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหที่มีรูปถายมาแสดงตอคณะกรรมการเพื่อเขารับการทดสอบทุก
ภาคและตอง     แตงกายสุภาพ  เพราะคณะกรรมการจะไมอนุญาตใหผูแตงกายไมสุภาพเขารับการทดสอบ
โดยไมมีขอยกเวน  หากผูสมัครรายใดไมมาเขารับการทดสอบตามวันและเวลาที่กําหนดในภาคใดถือวา     
สละสิทธิ์ 
6.  เกณฑการตัดสิน 
 ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ  60 และผูที่มี
สิทธิ์เขารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) จะตองผานภาคความรูความสามารถ
ทั่วไปและความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงไมต่ํากวารอยละ  60   

7.  ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
  ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรทุกตําแหนง   ในวันที่  29   พฤศจิกายน  2554 โดยปดประกาศ        
ณ  องคการบริหารสวนตําบลบางสัก  และทางเว็บไซต  www.Bangsak.go.th  และรายงานตัวในวันที่   30  
พฤศจิกายน   เวลา  09.30  น.  ณ  องคการบริหารสวนตําบลบางสัก  หากไมมารายงานตัวตามวันและเวลา
ดังกลาวถือวาสละสิทธิ์  

8.  การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร  
 การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกสรร จะขึ้นบัญชีโดยเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ  
ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
 การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรไวไมเกิน 1 ป นับแตวันประกาศ     
ขึ้นบัญชีแตถามีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรใหมแลว บัญชี
ผูผานการเลือกสรร คร้ังนี้เปนอันยกเลิก 
 ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลบางสัก อาจพิจารณาใหผูไดรับการขึ้นบัญชีบรรจุและจัดจางใน
ตําแหนงอื่นที่มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันเพื่อ
ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลบางสัก ในการบริหารจัดการกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 
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9.   การจาง 
 ผูไดรับการเลือกสรร จะไดรับการจางกับองคการบริหารสวนตําบลบางสัก เมื่อถึงลําดับที่ที่ขึ้นบัญชี
ไวแลว   และไดรับความเห็นชอบการขอจางจาก  ก.อบต.จังหวัดตรัง   หากผูไดรับการเลือกสรรไมประสงค
รับการจางเปนพนักงานจางจะถือวาสละสิทธิ์จากบัญชีผูไดรับการเลือกสรรทันที    

10.  การทําสัญญาจาง 

 ผูที่ไดรับการเลือกสรรเปนพนักงานจางจะไดรับการทําสัญญาจางกับองคการบริหารสวนตําบล      
บางสัก โดยพนักงานจางตามภารกิจทําสัญญาจางไมเกินคราวละสี่ป สําหรับพนักงานจางทั่วไปทําสัญญาจาง
คราวละไมเกินหนึ่งป โดยอาจมีการตอสัญญาจางได ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการ
บริหารสวนตําบลบางสัก  โดยจะตองใชบุคคลค้ําประกันเปนขาราชการ  ตั้งแตระดับ  4  ขึ้นไปหรือเทียบเทา 

 องคการบริหารสวนตําบลบางสักดําเนินการเลือกสรรดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาค 
ดังนั้น  หากผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้ 
โปรดอยาไดหลงเชื่อ และแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางสักทราบดวย 
 
 

ประกาศ    ณ   วันที่  7    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554 
 
 

(นายบุญเลิศ  จงรักษ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ก. 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
ลงวันท่ี  7  พฤศจิกายน  2554 

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

ชื่อตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน  1  อัตรา    
ประเภท  พนกังานจางตามภารกิจ 
สังกัด  สํานักงานปลดั อบต. 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชี (ปวช.)หรือเทยีบเทาไดไมต่ํากวานี้ ทางชางเครื่องยนต ชางไฟฟา 
ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน  
ความรูความสามารถที่ตองการ 

1. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลและ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

2. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการดับเพลิง งานธุรการทั่วไป และงานสาร
บรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 

3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยาเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่อยางละเอียด แมนยํา 

ลักษณะงานทีต่องปฏิบตั ิ  
ปองกันมิใหเกิดเพลิงไหม  ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิใหลุกลามออกไป               

ลดอันตรายและความเสียหายทีเกิดเพลิงไหม  รักษาและบํารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพยสินของประชาชนเปน
สวนใหญปองกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผูประสบภัยและทรัพยสิน  ชวยเหลือ
สงเคราะหผูประสบภัย  การฟนฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายใหคืนสภาพเดิมตามแผนที่องคการบริหารสวนตําบล
บางสักไดกําหนดไว  เปนตนและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
อัตราคาตอบแทน 
 ไดรับคาตอบแทนเดือนละ  6,050.-  บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 2,150.- บาท/
เดือน   (หรือจนกวา ครม.จะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น)  รวมคาตอบแทนทั้งสิ้น  8,200.-  บาท/เดือน   
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ชื่อตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จํานวน  1  อัตรา      
ประเภท  พนกังานจางทั่วไป 
สังกัด  สํานักงานปลดั อบต. 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา 
2. ไดรับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกําหนด (ใบอนุญาตขับขี่รถยนตชนดิที่  2 ) 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 มีความรูความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาเปนอยางดีและมีความ
ชํานาญ 
ลักษณะงานทีต่องปฏิบตั ิ  
  ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาเพื่อบริการใหกับประชาชน  หนวยงาน ในพื้นที่ตําบลบางสักและ
พื้นที่ใกลเคียงและปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย  
อัตราคาตอบแทน 
 ไดรับคาตอบแทนเดือนละ  5,340.-  บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 1,500.- บาท/
เดือน   (หรือจนกวา ครม.จะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น)  รวมคาตอบแทนทั้งสิ้น  6,840.-  บาท/เดือน   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อตําแหนง  พนักงานจดมาตรวัดน้าํ   จํานวน  1  อัตรา      
ประเภท  พนกังานจางทั่วไป 
สังกัด  สวนการคลัง 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับวุฒิ ม.3  หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี ้
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  มีความรูความสามารถและความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ 
ลักษณะงานทีต่องปฏบิตั ิ  
 ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจดเลขมาตรวัดน้ําและคํานวณปริมาตรน้ําจากมาตรวัดน้ําของผูใช
น้ําและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
อัตราคาตอบแทน 
 ไดรับคาตอบแทนเดือนละ  5,340.-  บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 1,500.- บาท/
เดือน   (หรือจนกวา ครม.จะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น)  รวมคาตอบแทนทั้งสิ้น  6,840.-  บาท/เดือน   
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                      
 


