
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด 

เรื่อง  รบัสมคัรสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนพนักงานจาง  ประจําปพ.ศ. 2553 
----------------------------- 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
แตงตั้งเปนพนกังานจางตามภารกิจ  ประจาํป พ.ศ. 2553  จํานวน 2 ตําแหนง 2  อัตรา  

ฉะนั้น อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2542 ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจังหวัดตรัง เร่ือง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจาง  ขอ 19(1) ลงวันที่ 10 มิถุนายน  
2547 และกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเปนพนักงานจาง  ดังนี ้

1.  ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร 
  1.1  พนักงานจางตามภารกจิ       จํานวน  2  ตําแหนง  คอื 
   (1)  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่สงเสริมกีฬาและนันทนาการ    จํานวน 1 อัตรา    
   (2) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาทีจ่ัดเก็บรายได   จํานวน 1 อัตรา 

2.  คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิสมัครสอบ 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี ้
  2.1  คุณสมบตัิท่ัวไป ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเบื้องตน
ตาม  หมวด 1  ขอ 4   แหงประกาศคณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจังหวัดตรัง  เร่ือง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลของพนักงานจาง  ลงวันที่  10  มถุินายน   2547   ดังตอไปนี ้
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไมต่าํกวาสิบแปดป และไมเกิน 60 ป 
  (3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ 
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหาม
เบื้องตน สําหรับพนักงานสวนตําบล ดังนี ้
   (ก) โรคเร้ือนในระยะติดตอ หรือในระยะทีป่รากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
   (ข)  วัณโรคระยะอันตราย 
   (ค)  โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
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   (ง)  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
   (จ)  โรคพิษสุราเร้ือรัง 
  (5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาทีใ่น
พรรคการเมือง 
  (6)  ไมเปนผูดาํรงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
  (7)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษ 
  (8)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือ
หนวยงานอืน่ของรัฐ 
  (9)  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน (ในวันบรรจุ) 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  และอัตราคาตอบแทนที่จะไดรับ  

 ผูมีสิทธสิมัครจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่คณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลกําหนดไวในแตละตําแหนง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.แนบทายประกาศนี้) 

สําหรับพระภกิษุสามเณร ไมสามารถสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบคัดเลือกเพื่อ
จางเปนพนักงานจางได ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2501  และตามความในขอ 5 ของคําส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17  มีนาคม  2538 

 
3.  วิธีการรับสมัครคัดเลือก 

  3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ติดตอขอใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง                 

ไดระหวางวันที่ 2  สิงหาคม 2553 – 10 สิงหาคม  2553    ในวนั และเวลาราชการ ณ สํานกังานปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลน้าํผุด อําเภอเมอืงตรัง จังหวดัตรัง 
 

3.2  หลักฐานที่ตองยืน่พรอมใบสมัคร 
   (1)  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้ง
เดียวกันไมเกนิ 6 เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 
 
 
 



-3- 
 

(2)   สําเนาใบแสดงวุฒิการศกึษาที่แสดงวา เปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหนงที่สมคัร  จํานวน  1  ฉบับ  โดยใหผูสมัครเขียนรับรองวาถายจากตนฉบับจริง และลงลายมือช่ือ
กํากับไวดวย 

(3)   สําเนาทะเบยีนบานและบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ 1 ฉบับ โดยให
ผูสมัครเขียนรับรองวาถายจากตนฉบับจริง และลงลายมือช่ือกํากับไวดวย 

(4)   ใบรับรองแพทยปริญญา ซ่ึงแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฏ ก.พ. ซ่ึง
ออกไมเกนิ 1 เดือนนับถึงวนัสมัคร 

(5)   เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกุล  
สําหรับการรับสมัครสอบครั้งนี้ ใหผูสมคัรสอบตรวจสอบและรับรองวาเปนผูมี

คุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและหาก
ภายหลังปรากฏวาผูสมัครสอบรายใดมีคณุสมบัติดังกลาวไมครบถวน องคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด 
จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบ และไมมีสิทธิไดรับการจาง 

ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถสมัครไดเพยีงหนึ่งตาํแหนง หากภายหลังพบวาผูสมัครได
สมัครหลายตําแหนงพรอมกนั  องคการบริหารสวนตําบลน้ําผุดจะตัดสิทธิการสมัครในตําแหนงที่
สมัครภายหลัง และจะเลือกตาํแหนงที่ผูสมคัร ไดสมัครกอนเพียงหนึ่งตาํแหนงเทานั้น 

4. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ  คนละ 100 บาท 

5. ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิสอบคัดเลือก   

  องคการบริหารสวนตําบลน้าํผุด  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก     
ในวันท่ี 11  สงิหาคม  2553  โดยปดประกาศไว ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด 

6. วัน เวลา และสถานที่สอบคดัเลือก   

 6.1  สอบขอเขียน   ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง (ข)  ในวนัที่  17  สิงหาคม   2553   เวลา   09.00 – 12.00 น. 

 6.2 สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) วนัที่ 17 สิงหาคม  2553  เวลา 13.30 น. 

 สถานที่สอบ  ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด  อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
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7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
หลักสูตรการสอบคัดเลือกแบงเปน   3  ภาค (รายละเอียดตามภาคผนวก ข. แนบทาย

ประกาศนี้) 

8. เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ถือวาเปนผูสอบคัดเลือกไดจะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 

 9.   การขึ้นบญัชีผูสอบคดัเลือกได 
  การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได  จะขึ้นบัญชโีดยเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนสูงสุด
ลงมาตามลําดับ ในกรณีทีม่ีผูสอบไดคะแนนเทากัน  จะใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสมัครคัดเลือกกอน
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
  การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได  จะขึ้นบัญชีไวไมเกิน 1 ป  นับแตวนัประกาศขึ้นบญัชี
แตถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีกและไดขึน้บัญชีผูสอบไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกได
คร้ังนี้เปนอันยกเลิก 
  ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด อาจพิจารณาใหผูที่ไดรับการขึน้บัญชีจัดจางใน
ตําแหนงอ่ืนทีม่ีลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน เพื่อ
ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลน้าํผุด ในการบรหิารจัดการกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 

10.  ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก    
  องคการบริหารสวนตําบลน้าํผุด จะประกาศรายชือ่ผูผานการคัดเลือกทุกตําแหนง      

ในวันที่   18  สิงหาคม    2553  โดยปดประกาศ  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด และผูที่
สอบผาน ลําดับที่  1 แตละตําแหนง ใหมารายงานตัวในวันที่  19 สิงหาคม  2553 เวลา  10.00 น.  ณ ที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด หากไมมารายงานตวัตามวนัและเวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์ 

11.  การจาง 
  ผูไดรับการคัดเลือก จะไดรับการจางกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด เมื่อถึงลําดับที่

ที่ขึ้นบัญชีไวแลว และไดรับความเหน็ชอบการขอจางจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวดัตรัง 
(ก.อบต.จังหวดั) หากผูไดรับการคัดเลือกไมประสงครับการจางเปนพนักงานจาง จะถือวาสละสทิธิ์จาก
บัญชีผูไดรับการคัดเลือกทันที 
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 12.  การทําสัญญาจาง 
  ผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนพนกังานจางจะไดรับการทําสัญญากับองคการบริหารสวน

ตําบลน้ําผุด โดยพนกังานจางตามภารกิจทําสัญญาจางไมเกินคราวละสี่ป  โดยอาจมีการตอสัญญาได 
หากผานการประเมิน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วนัที่   21  กรกฎาคม    พ.ศ. 2553 
 
 

                                วิศาตร แสงศรี 

 (นายวิศาตร   แสงศรี) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด 



 

 
ภาคผนวก ก. 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด 

เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานจาง ประจําป พ.ศ.  2553 
ลงวันท่ี  21  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553 

****************** 
 
 
1.  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  สงเสริมแนะนาํการออกกําลังกายของประชาชนภายในชมุชน หมูบาน และตําบล  
สอนกีฬาขั้นพืน้ฐานภายในชมุชน หมูบาน และตําบล จัดกิจกรรมการแขงขันกฬีาและนันทนาการ 
แนะนําเผยแพร กฎ กตกิา  กีฬาสากล  และกีฬาพื้นฐาน  และงานทีส่นองนโยบายหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ไดรับวุฒกิารศึกษาไมต่ํากวาประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) อนุปริญญาหรือ
เทียบเทา หรือสูงกวาขึ้นไป ทางดานพลศกึษา วิทยาศาสตรการกีฬา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
 
 คาตอบแทน 
  ไดรับอัตราคาตอบแทนรายเดือน  เดือนละ  7,100.- บาท 
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2.  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 
 
 ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ สํารวจ รับแบบแสดงรายการ คํารอง คําขอ หรือ
เอกสาร หลักฐานตาง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองครบถวนในขั้นตน ชวยรับและนําสงเงนิ  ออก
หลักฐาน ลงบัญชีทะเบียนตาง ๆ และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม 
ใบอนุญาต คาปรับ รายไดจากทรัพยสินและรายไดอ่ืน ๆ เชน ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน ภาษีบํารุงทองที่ 
ภาษีปาย คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกินการแผงลอย 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทําน้ําแข็งเพื่อการคา 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน คาธรรมเนียมตรวจรกัษาโรค คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 
คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร คาธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตาม
ขอบังคับตําบล คาปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตําบล คาอากรฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว
คาธรรมเนียมโรงพักสัตว คารับจางฆาสัตว คาเชาอาคารพาณิชย คาเชาโรงมหรสพ  คาเชาตลาด คาเชา
แผงลอย คาที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงนิฝากกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวน
ตําบล และเงนิฝากธนาคาร คาจําหนายเวชภัณฑ คาจําหนายคํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ
การเชา และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน การเก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอื่นๆ ของผูเสีย
ภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม หรือรายไดอ่ืน ๆ รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายงาน ลงรหสัใบแสดงรายการ
เสียภาษแีละปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ไดรับการประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ  การจัดการทัว่ไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และ
การจัดการทัว่ไป ตองศึกษาวิชาบัญชีมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได) 
 
 คาตอบแทน  
  ไดรับคาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 5,760.-  บาท 
 



 
ภาคผนวก ข. 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด 

เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตัง้เปนพนักงานจาง ประจําป พ.ศ.  2553 
ลงวันท่ี  21  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553 

****************** 
 
  ก.  ภาคความรูความสามารถทั่วไป   (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) 

ทดสอบความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนยั)   
(1)  วิชาความสามารถทั่วไป 
 - ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและขอมูลตางๆ  
 -  ความสามารถทางภาษาในการคิดวเิคราะหและสรุปเหตุผล 
(2)  วิชาภาษาไทย 
 -  ความเขาใจภาษา 
 -  การใชภาษา 

 
ข.   ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตาํแหนง  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 
  1.  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

  (1)   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน 
  (2)  พระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2537 และที่แกไข

เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน  ฉบับที่  5  พ.ศ.  2546 
  (3) พระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542 
  (4)  ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526 
  (5)  สถานการณโลกปจจุบนั  (เศรษฐกจิ สังคมและการเมือง) 
  (6)  ความรูความสามารถ และความชํานาญในงานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

  2.   ตําแหนง   ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 
  (1)   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน 
  (2)  พระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2537 และที่แกไข

เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน  ฉบับที่  5  พ.ศ.  2546 
  (3) พระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542 
  (4)  ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526 
  (5)  พระราชบญัญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.  2542  ( แกไขเพิม่เติมจนถึงปจจุบัน) 
  (6) พระราชบญัญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ.  2475  (แกไขเพิม่เติมจนถึงปจจุบัน) 
  (7)  พระราชบญัญัติภาษีปาย   พ.ศ.  2510  (แกไขเพิม่เติมจนถึงปจจุบัน) 
  (8)  พระราชบญัญัติภาษีบํารุงทองที่  พ.ศ.  2508      (แกไขเพิ่มเติมจนถงึปจจุบัน) 
  (9)  สถานการณโลกปจจุบนั  (เศรษฐกจิ สังคมและการเมือง) 
  (10)  ความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 
 
ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง          (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) 

  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตวั  
ประวัติการศกึษา  ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขารับการคัดเลือก และจาก
การสัมภาษณ   เชน ทวงที วาจา  อารมณ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน เปนตน 
 
 
 

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

 



 


