
 

  
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

…………………………………………………………. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก  อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก  มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก จ านวน 1 ต าแหน่ง   
1  อัตรา  
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๘ และ ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก ดังต่อไปนี้  

๑. พนักงานจ้าง ดังนี้ 
พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง  

(1)  พนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 1 ต าแหน่ง ได้แก่ 
-  ต าแหน่งคนงาน จ านวน 1 อัตรา 

 

                       ๒.  คุณสมบัติ  
๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ 

หรือ สติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคดังนี้ 
ก.  โรคเรื้อน 
ข.  วัณโรคในระยะอันตราย 
ค.  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
ง.  โรคยาเสพติดให้โทษ 
จ.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 

(๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

(๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ 

(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือ ไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานของรัฐ 

 
/หมายเหตุ.....   
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หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 
๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) 

 

๓.  การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างให้สมัคร
ด้วยตนเองโดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 16-24 มกราคม ๒๕66 ในวันและเวลา
ราชการ ณ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

๓.๑  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรร  ในวันที่  25  มกราคม  ๒๕66 ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก และทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก 
www.buengkok.go.th 

๓.๒  ก าหนดการเลือกสรร  ในวันที่  27  มกราคม  ๒๕66 
-  สอบภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (การสัมภาษณ์) เวลา 09.๓๐ น. เป็นต้นไป 

๓.๓  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ในวันที่  30 มกราคม 2566 ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก และทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก  
www.buengkok.go.th 

 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วย
ตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร พร้อมทั้งน าส าเนาเอกสารและรับรองความถูกต้องอย่างละ ๑ ชุด ในวันรับสมัคร ดังนี้        

๑)  ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือ ระเบียบแสดงผลการเรียน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๒)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๒ นิ้ว   

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๖  เดือน      จ านวน  ๓  รูป 
๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน           จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔)  ส าเนาบัตรประชาชน          จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศพนักงานส่วนต าบล  

ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย   จ านวน  ๑  ฉบับ 
6) หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานฯ (ถ้ามี)  
7)  เอกสารอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ามี) 

 

4.1  ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ต าแหน่ง
ละ 10๐ บาท (ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

4.2 เงื่อนไขในการสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศ
รับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  

 
/ในกรณีที่… 
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ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
  

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข) 
 

๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน   
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 

๗.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอกจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน

สอบที่ได้ ในวันที่  30 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
และทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก www.buengkok.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 

๘.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
8.1 ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามล าดับที่ขึ้น

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
8.2 ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้และถึงล าดับที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแต่มีคุณวุฒิที่สูง

กว่าที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้   จะน ามาเรียกร้องค่าตอบแทนที่สูงกว่าที่ก าหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้   
(ภาคผนวก ก) ไม่ได้ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

 

๙.  ระยะเวลาการจ้าง  
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างจะต้องท าสัญญาจ้าง

ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก ตามมาตรฐานทั่วไปของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจสัญญา
จ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี (ปีละ ๒ ครั้ง) พนักงานจ้างทั่วไป 
ระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างไม่เกิน ๑ ปี โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี (ปีละ ๒ ครั้ง) และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 

การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามประกาศนี้ ด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการโดยยึดสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส า คัญ ด้วย
กระบวนการที่ยุติธรรม โปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่าหลงเชื่อ 
หรือยอมเสียทรัพย์สิน ให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้
ทราบข่าวประการใด เกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบคัดเลือกได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการด า เนินการ
สรรหาและเลือกสรรได้ ทราบ เพื่อจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
 

/อนึ่ง การสรรหา… 
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อนึ่ง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างครั้งนี้  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้
ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วนตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกอก  ดังนั้นหากภายหลังปรากฏว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัครขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก  แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรหรือได้รับการ
ว่าจ้างแล้วก็ตาม  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณายกเลิกการจ้างในกรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕66 
 
 
 

(นายวันชัย  ไกรเกตุ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 
 
1.  ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างทั่วไป 
 
2.  ชื่อต าแหน่ง  คนงาน  
 
3. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล การใช้แรงงานอันเป็น  
ประโยชน์ต่อราชการและส่วนรวมพร้อมปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

 
4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง 

ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล การใช้แรงงานอันเป็น  
ประโยชน์ต่อราชการและส่วนรวมพร้อมปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

 
5. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ    

สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (หากสามารถ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
 
6. ระยะเวลาการจ้าง  

ระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างไม่เกิน ๑ ปี โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี (ปีละ 
๒ ครั้ง) และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
 
7. ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทน 9,000 บาท  
- เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีก าหนด  
 

8. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 
 

พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงาน 
ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (๑๐๐ คะแนน)  
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ

การท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม รวมทั้ งการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดก าหนดการก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกอก  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66   
ลงวันที่  6  มกราคม  2566 

 

วัน/เวลา ก าหนดการ หมายเหตุ 

6  มกราคม  2566 ประกาศรับสมัคร 
 

 

9-13  มกราคม  2566 -ปิดประกาศรับสมัครเปิดเผยเป็นการ
ทั่วไป 
-ส่งประกาศไปยังส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
-ประชาสัมพันธ์ทางเวปไซต์ของอบต.        
บึงกอก 
 

ปิดประกาศในที่เปิดเผยไม่น้อยกว่า 
5 วันท าการ ก่อนรับสมัคร 
 

16-24  มกราคม  2566 รับสมัคร  
 
 

รับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ 

25  มกราคม  2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
 
 

ณ ป้ายประชาสัมพันธ์อบต.บึงกอก 
และเวปไซต์ของ อบต.บึงกอก 
 

27  มกราคม  2566 สอบสัมภาษณ์ 
 

ณ ห้องประชุม อบต.บึงกอก  

30  มกราคม  2566 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
 

ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกอก 
 

 

 
การแต่งกาย  ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 

     - สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงโดยชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็น
สุภาพชน 
 
 
 
 


