
 

 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังคีรี 

เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขาเปนพนักงานจางประจําองคการบริหารสวนตําบลวังคีรี 
 

***************************** 

 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลวังคีรี  จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ
เปนพนักงานจาง  ในตําแหนงดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ   จํานวน  1 อัตรา 
2. ตําแหนง  คนงานทั่วไป    จํานวน  1 อัตรา 

 

1. ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ  และอัตราคาตอบแทนที่จะไดรับ 
1.1 ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ 

ปฏิบัติหนาที่ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ  ตรวจสอบใบสําคัญชวยเก็บ  และจายพัสดุครุภัณฑ  
อุปกรณและเครื่องมือ  เครื่องใชตาง ๆ  เก็บรวบรวมและรักษาเอกสาร  หลักฐานการเบิกจายพัสดุครุภัณฑ  
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

อัตราคาตอบแทน  ในอัตราเริ่มตนเดือนละ  5,760  บาท  พรอมคาครองชีพช่ัวคราว  รวม
เดือนละ  8,200  บาท  ระยะเวลาการจาง  4  ป 

 

1.2 ตําแหนง  คนงานทั่วไป 
ปฏิบัติหนาที่ตองใชแรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  เชน  การ

เก็บขยะ  ส่ิงปฏิกูล  การจัดสถานที่ในกิจกรรมตาง ๆ  ของ  อบต.  เชน  งานแบกหาม  จัดโตะ  เกาอี้  ฯลฯ  
งานใชแรงงานทั่วไปที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

อัตราคาตอบแทน  ในอัตราเริ่มตนเดือนละ  5,080  บาท  พรอมคาครองชีพช่ัวคราว  รวม
เดือนละ  6,580  บาท 

 

2. คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิสมัครสอบ 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป   

ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี ้
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 



 - 2 - 

(3) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
(5) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ  หรือจิต

ฟนเฟอน  ไมสมประกอบ  หรือไมเปนโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก. อบต.)  
กําหนดสําหรับพนักงานสวนตําบลดังนี้ 

(ก) โรคเร้ือนในระยะติดตอ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง 

(6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ  หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
มาตรฐานกลาง  มาตรฐานทั่วไป  หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
สวนตําบล  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือตามกฎหมายอื่น   

(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม 
(8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(10) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิด

อาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ 
(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐาน

ทั่วไป  หลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล  ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  หรือตามกฎหมายอื่น 

(13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน  หรือตามกฎหมายอื่น 

(14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
2.2.1 ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ 

(1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี  
พาณิชยการ  เลขานุการ  การตลาด  การขาย  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ชางโยธา  ชางกอสราง  ชาง
เครื่องยนต  ชางกลโรงงาน  หรือทางอื่นที่  ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

(2) มีความรูในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหาร
สวนตําบล 

(3) มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

(4) มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานพัสดุอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ 

(5) มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที่ 

(6) มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 
 

2.2.2 ตําแหนง  คนงานทั่วไป 
(1) จบชั้นประถมศึกษาปที่  4 
(2) มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ที่ใชแรงงานได 
(3) มีความสามารถขับขี่รถยนตได  และมใีบอนุญาตขับขี่รถยนต 

 
3. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 

ผูประสงคจะสมัคร  ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่  ที่ทาํการองคการบริหารสวนตําบล

วังคีรี  อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง  ไดตั้งแตวันที่  8  กันยายน  2551    ถึงวันที่  17  กันยายน  2551  

เวลา  08.30 – 16.30  น.  (ในวันและเวลาราชการ) 
 

3.1 วิธีการรับสมัคร 
1. ผูสนใจและมคีุณสมบัติตามที่กําหนด  ใหขอใบสมัครสอบคัดเลือกและยื่นดวยตนเองได

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังคีรี 
2. ผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครสอบคัดเลือก  และเอกสารสมัครสอบคัดเลือกดวยตนเองให

ถูกตองครบถวน 
3. ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแขงขัน  ตําแหนงละ  100  บาท 
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3.2  เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายืน่พรอมใบสมัคร 
1. สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาทะเบยีนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
3. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  1  นิ้ว จํานวน 2 รูป 
4. ใบรับรองแพทย  ซ่ึงออกรับรองไมเกิน  1  เดือน จํานวน 1 ฉบับ 
5. หลักฐานแสดงวุฒิทางการศกึษา  พรอมฉบับถายเอกสาร จํานวน 1 ฉบับ 
6. หลักฐานอื่น ๆ  เชน  หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 
7. สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต  (เฉพาะตําแหนง  คนงานทั่วไป) จํานวน 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ เอกสารทุกฉบับจะตองรับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากบั 

 

4. ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิสอบ  และกําหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบคัดเลือก 
4.1 องคการบริหารสวนตําบลวังคีรี  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบในวันที่  19  กันยายน  2551  

ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังคีรี  อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 
4.2 ทําการสอบแขงขัน  ในวันที่  25  กันยายน  2551  เวลา  09.00  น.  เปนตนไป 

 

5. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน 
5.1 ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (สัมภาษณ)  จํานวน  

100  คะแนน 
5.2 ตําแหนง  คนงานทั่วไป  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (สัมภาษณ)  จํานวน  100  

คะแนน 
 

6. เกณฑการตัดสิน 
การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันได  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร

บุคคลเพื่อเปนพนักงานจางตามภารกิจ 
 

7. การประกาศผลสอบแขงขนัและขึ้นบัญช ี
7.1 ประกาศผลสอบ  ในวันที่  29  กันยายน  2551  ตั้งแตเวลา  09.00  น.  เปนตนไป  ณ  ที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบลวังคีรี  อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 
7.2 องคการบริหารสวนตําบลวังคีรีจะประกาศผลการสอบแขงขันเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนน

สูงสุดไปหาคะแนนต่ําสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีผูผานการสอบคัดเลือกไดคะแนนเทากัน  จะใหผูไดรับ
เลขประจําตัวในการสอบแขงขันกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา 
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7.3 องคการบริหารสวนตําบลวังคีรี  จะขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดแตละตําแหนงไวไมเกิน  1  ป  
นับแตวันขึ้นบัญชี  แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันอีก  และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขนไดใหมแลว  บัญชี
การสอบแขงขันไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก  เวนแตในกรณีที่ไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันได  ผูใดใหมา
รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแลวแตกรณี  ก็ใหการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นมีอายุครบ  1  ป  หรือวันที่
ขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลวแตกรณี 
 

 

 ประกาศ   ณ   วันที่   3   เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2551 
 
       
 

(นายอดุมศักดิ ์  คําศรี) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังคีรี 
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