
 
 
 
 

ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลบางสกั 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

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

  ดวย องคการบริหารสวนตําบลบางสัก มีความประสงคจะดําเนินการรับสมัครบุคคล   
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ   เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล  องคการบริหารสวนตําบลบางสัก  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

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

 1.  ตําแหนงพนักงานจางประเภทพนักงานจางตามภารกิจท่ีรับสมัครและคาตอบแทน        
ท่ีไดรับ  ปรากฏตามเอกสารแนบทาย  ก. 
 2.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ    
สรรหาและเลือกสรร 
   2.1  คุณสมบัตท่ัิวไป  
   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี ้

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบป 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไม เ ป น ผู มี ก า ยทุ พพลภ าพจนไม ส า ม า ร ถปฏิ บั ติ หน า ที่ ไ ด                       

ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน   ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรค
ที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงานสวนตําบล 

(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก
สภาทองถ่ิน 

(7)   ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะ
กระทําความผิดทางอาญา    เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

/(8)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ... 
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(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ    ผูที่ผานการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือ
ลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือ
ลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน   
   2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูมีสิทธิสมัครจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงานจางโดยตองไดรับ  
วุฒิการศึกษา  หนาที่ และความรับผิดชอบของตําแหนง  ปรากฏตามเอกสารแนบทาย  ก. 
  3.  วิธีการรับสมัคร 
   3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ไดระหวางวันท่ี    6    พฤษภาคม   2553    ถึงวันท่ี  17   พฤษภาคม   2553     ในวันและเวลาราชการ                
ณ  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
   3.2  คาธรรมเนียมสมัคร  

 คาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครจํานวน  100.-  บาท   คาธรรมเนียมจะไมจาย
คืนไมวากรณีใดๆ เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริต 
ใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบใหกับผูสมัครสอบที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทาง
ทุจริตนั้นได 

   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)  ที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่สมัครจํานวน  1  ฉบับ ทั้งนี้ผูที่ถือวา เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ   โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายใน   
วันปดรับสมัครสอบ 
    (4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 
    (5)  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 
 
         /(6)  หลักฐานอื่นๆ... 
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    (6)  หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ช่ือสกุล ทะเบียน
สมรส เปนตน พรอมสําเนา จํานวน  1 ฉบับ (กรณีที่ช่ือตัว ช่ือสกุลในหลักฐานที่ใชในการสมัครไม
ตรงกัน) 
   ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกชนิดใหถายเอกสารโดยใชกระดาษขนาด  A4  เทานั้น
และในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือกํากับไวดวย 
   3.4  เงื่อนไขการสมัคร 
   ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและ
จะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน 
   ในกรณีที่ตรวจสอบพบวาผูสมัครรายใดไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวใน
ประกาศนี้ หรือขอความที่แจงไวในใบสมัครหรือเอกสารที่ใชประกอบการสมัครไมถูกตองครบถวน หรือ
วุฒิการศึกษาที่ใชในการสมัครไมถูกตอง หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ 
องคการบริหารสวนตําบลบางสักจะไมรับสมัครหรืออาจถอนชื่อผูสมัครจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับ
การประเมินสมรรถนะ หรือบัญชีผูไดรับการเลือกสรรไดตามกรณี และองคการบริหารสวนตําบลบางสัก
จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ       
   ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถสมัครไดเพียงหนึ่งตําแหนง หากภายหลังพบวาผูสมัคร 
สมัครหลายตําแหนงพรอมกัน องคการบริหารสวนตําบลบางสักจะตัดสิทธิการสมัครในตําแหนงที่สมัคร
ภายหลัง และจะเลือกตําแหนงที่ผูสมัคร สมัครกอนเพียงหนึ่งตําแหนง เทานั้น 
  4.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 
   ในวันท่ี  18   พฤษภาคม   2553  โดยปดประกาศไว  ณ  ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลบางสัก  และทางเว็บไซต  www.Bangsak.go.th      
  5.  หลักเกณฑการเลือกสรร  วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร  
  ก.  ภาคความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง          
คะแนนเต็ม  100  คะแนน     
   สอบขอเขียนจํานวน  100  ขอ  ทดสอบเกี่ยวกับความรูความสามารถทั่วไป 
ทดสอบวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจและ
สังคม  ในปจจุบัน ความรูเกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมายตางๆ ของ อบต. และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนงที่สอบ  โดยวิธีสอบขอเขียน  ในวันที่ 19   พฤษภาคม  2553   เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ  อาคาร   
ธรรมาภิบาล  องคการบริหารสวนตําบลบางสัก   และประกาศผลการสอบขอเขียนในวันที่  20   
พฤษภาคม  2553 โดยปดประกาศไว   ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  และทางเว็บไซต  
www.Bangsak.go.th 
 
         /ข.  ภาคความเหมาะสม 
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 ข.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)   
  โดยจะประเมินผูสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และพฤติกรรมที่ปรากฎในทางอื่นของผูเขารับการเลือกสรร           
โดยวิธีการสัมภาษณ  เพื่อพิจารณาความเหมาะสม  ในวันที่  24  พฤษภาคม  2553  ตั้งแตเวลา  09.00  น.        
เปนตนไป  
  ผูเขาสอบทุกภาคจะตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น
ที่มีรูปถายที่ราชการออกใหมาแสดงตอคณะกรรมการเพื่อเขารับการสอบทุกภาคและตองแตงกายสุภาพ  
เพราะคณะกรรมการจะไมอนุญาตใหผูแตงกายไมสุภาพเขารับการสอบโดยไมมีขอยกเวน  หากผูสมัคร     
รายใดไมมาสอบตามวันและเวลาที่กําหนดในภาคใดถือวาสละสิทธิ์  
  6.  เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา          
รอยละ  60 

  7.  ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
   ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรทุกตําแหนง   ในวันที่  25  พฤษภาคม  2553          
โดยปดประกาศ    ณ  องคการบริหารสวนตําบลบางสัก  และทางเว็บไซต  www.Bangsak.go.th  และผูที่
สอบผานไดลําดับที่  1  ใหมารายงานตัวในวันที่  27    พฤษภาคม    2553   เวลา  09.30  น.  ณ  ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลบางสัก  หากไมมารายงานตัวตามวันและเวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์  

  8.  การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร  
  การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกสรร จะขึ้นบัญชีโดยเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนสูงสุด                  
ลงมาตามลําดับ  ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับ
ที่สูงกวา 
  การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรไวไมเกิน 1 ป นับแต       
วันประกาศ ขึ้นบัญชีแตถามีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูผานการ
เลือกสรรใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรร คร้ังนี้เปนอันยกเลิก 
  ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลบางสัก อาจพิจารณาใหผูไดรับการขึ้นบัญชีบรรจุและ       
จัดจางในตําแหนงอื่นที่มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน             
เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลบางสัก ในการบริหารจัดการกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 
 
 
 
         /9.  การจาง... 
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  9.   การจาง 
  ผูไดรับการเลือกสรร จะไดรับการจางกับองคการบริหารสวนตําบลบางสัก เมื่อถึงลําดับ
ที่ที่ขึ้นบัญชีไวแลว   และไดรับความเห็นชอบการขอจางจาก  ก.อบต.จังหวัดตรัง   หากผูไดรับการ
เลือกสรรไมประสงครับการจางเปนพนักงานจางจะถือวาสละสิทธิ์จากบัญชีผูไดรับการเลือกสรรทันที 
  10.  การทําสัญญาจาง 
  ผูที่ไดรับการเลือกสรรเปนพนักงานจางจะไดรับการทําสัญญาจางกับองคการบริหาร
สวนตําบลบางสัก  โดยพนักงานจางตามภารกิจทําสัญญาจางไมเกินคราวละสี่ป โดยอาจมีการตอสัญญา
จางได หากผานการประเมิน  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลบาง
สัก   โดยจะตองใชบุคคลค้ําประกันเปนขาราชการ  ตั้งแตระดับ  4  ขึ้นไปหรือเทียบเทา  
       

 
  องคการบริหารสวนตําบลบางสักดําเนินการเลือกสรรดวยความโปรงใส ยุติธรรมและ
เสมอภาค ดังนั้น  หากผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรม          
ในทํานอง  เดียวกันนี้ โปรดอยาไดหลงเชื่อ และแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางสักทราบดวย 
 
 

ประกาศ    ณ   วันที่   28     เดือน   เมษายน  พ.ศ.  2553 
 
 
 

(นายบุญเลิศ  จงรักษ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก  ก. 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  พนักงานจางตามภารกิจ 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
ลงวันท่ี    28   เมษายน  2553 

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

ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบตัเิฉพาะตําแหนง  ดงันี ้
ชื่อตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีสงเสริมกีฬาและนันทนาการ      
ประเภท  พนกังานจางตามภารกิจ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

 จบการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ดานพละศึกษาหรือ
วิทยาศาสตรการกีฬา หรือสูงขึ้นไป 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

1. มีความรูความสามารถและความชํานาญในงานสงเสริมกีฬาและนันทนาการอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ 

2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

3.     มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่ 

4.    มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่ 
มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 

5.  มีความรู  ความชํานาญในการใชคอมพิวเตอรกับงานสํานักงานไดเปนอยางดี 
ลักษณะงานทีต่องปฏิบตั ิ  
  สงเสริมแนะนําการออกกําลังกาย ของประชาชนภายในชุมชน หมูบาน และตําบล        
สอนกีฬาสากล   ขั้นพื้นฐาน ภายในชุมชน หมูบาน และตําบล ดําเนินการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาและ
นันทนาการภายในตําบลและระหวางตําบล แนะนําและ เผยแพร กฎ กติกา กีฬา สากล และกีฬาพื้นฐาน 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
อัตราคาตอบแทน 
 ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 7,100.-  บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 1,500.- บาท/
เดือน   (หรือจนกวา ครม.จะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น)  รวมคาตอบแทนทั้งสิ้น 8,600.-  บาท/เดือน               
 
 


