
 

         
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง 
เรื่อง  ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง 
********************* 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง จะด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง  

  อาศัยอ านาจตามข้อ  ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ หมวด  ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗  จึงประกาศรับ
สมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 พนักงานจ้างท่ัวไป 

  (1)  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย)  จ านวน 1 อัตรา  
  (2)  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ประจ าศูนย์กู้ชีพกู้ภัย)  จ านวน 1 อัตรา 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ ของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ระยะเวลาการจ้างและ
ค่าตอบแทนที่จะได้รับตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติของพนักงานจ้าง  
2.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ณ วันท าสัญญาจ้างต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

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

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานจ้าง ดังนี้  

(ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
                               (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
                               (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                               (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                               (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ   

หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ   

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
                         2.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามผนวก ก.  แนบท้ายประกาศนี้ 

๓. การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
3.๑ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง   ตั้งแต่วันที่      
19 - 30  มีนาคม ๒๕61 ในวันและเวลาราชการ  

3.๒  เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมกับใบสมัคร 
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี  (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปด้วย)  จ านวน  ๓  รูป 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามประกาศที่ 

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จ านวน  ๑  ฉบับ  
   (๕)  ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและ ระเบียนแสดงผลการเรือนอย่างใด
อย่างหนึ่งที่แสดง ว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 30 มีนาคม ๒๕61 โดยให้น า
เอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย  
             ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถา นศึกษายังไม่อนุมัติปริญญาบัตรให้ 
อนุโลมให้ผู้สมัครใช้ส าเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่าได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่รอการอนุมัติ
ปริญญาอยู่แทนได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องส าเร็จการศึกษา
ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 30 มีนาคม ๒๕61 
   (6) ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น  ๆเช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ  
จ านวน ๑ ฉบับ (กรณีท่ีชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 

ทั้งนี้ ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ   A4  เท่านั้น  และรับรอง
ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
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3.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 (๑)  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัครนี้จริงและจะต้อง
กรอกราย ละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   

                     ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้   หรือ
ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่
ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดงจะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการเลือกสรร  หรือบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  หรือยกเลิกสัญญาจ้างได้ตามแก่กรณ ี
    (๒)  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ
ใดๆ  ไม่ได ้

3.๔ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร ตามอัตรา

ต าแหน่งละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าการ
เลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการด าเนินการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตนั้นได ้ 

4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็น 

พนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง และระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินการเลือกสรร         
ในวันที ่2  เมษายน  ๒๕61 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร                    
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง   จะเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลัก   

“สมรรถนะ ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่ องค์การบริห ารส่วนต าบลทรายแดง
ก าหนด  ซึ่งประกอบด้วย 

(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง  ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ค) คุณลักษณะอ่ืน ๆ  ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

    ส าหรับวิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง จะ
เป็นผู้ก าหนด  โดยสมรรถนะเรื่องหนึ่งอาจประเมินด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการ  หรือสมรรถนะหลาย  ๆ 
เรื่องอาจประเมินด้วยวิธีการประเมินวิธีเดียวกันตามที่เห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะ
ดังกล่าว โดยอาจใช้การสอบข้อเขียน  การทดสอบตัวอย่างงาน   การสัมภาษณ์  การทดสอบด้วยสถานการณ์
จ าลอง การตรวจสอบกับบุคคลที่อ้างอิง หรืออ่ืน ๆ  ตามท่ีเห็นสมควร  

 
 
 
 
 
 

/6.เกณฑ์การตัดสิน... 
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6.  เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง

ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดงก าหนด โดยได้
คะแนนในแต่ละภาคการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  

7.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง  จะด าเนินการเลื อกสรรพนักงานจ้าง  ในวันที่ 4  

เมษายน  ๒๕61  ตั้งแต่เวลา ๐๙.0๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง  
อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

8.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่        

5  เมษายน  ๒๕61 ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง  อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

9.  การขึ้นบัญชี 
 9.๑ การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง  

จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน  คะแนนสอบภาคปฏิบัติ  และคะแนนสอบสัมภาษณ์ รวมกันสูงสุด
ลงมาตามล าดับ  ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
หากคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันอยู่ในล าดับที่สูงกว่าหากคะแนน
สอบข้อเขียนเท่ากันอีกจะให้  ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติ มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากคะแนนสอบ
ภาคปฏิบัติเท่ากันอีกจะให้ผู้สมัครที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
        9.๒ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑ ปี นับแต่วันขึ้น
บัญชีแต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอี ก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว  บัญชีผู้ได้รับการ
เลือกสรร ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  
       9.๓ กรณีท่ีมีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง  และภายหลังมีอัตราว่างใน
งานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง  พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้
บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน  นายก องค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงาน ส่วนต าบลจังหวัดระนอง  อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
เลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

๑0.  การท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ได้รับการขึน้บัญชีจะได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลทรายแดง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระนอง แล้ว  

         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ  วันที่  7  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
                                                                  
                                                                            สุมาพรณ์  ภิรมย์ 

(นางสาวสุมาพรณ์  ภิรมย์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง 



ผนวก  ก. 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง  เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง ลงวันที่  7  มีนาคม พ.ศ. 2561 

 
 

ชื่อต าแหน่ง   คนงานทั่วไป (ขับรถกู้ชีพกู้ภัย) 

ประเภทพนักงานจ้าง    พนักงานจ้างทั่วไป 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 - ปฏิบัติงานเป็นคนขับรถยนต์ (กู้ชีพกู้ภัย) รับผิดชอบในการดูแลรักษารถยนต์ (กู้ชีพกู้ภัย) ให้อยู่
ในสภาพ เรียบร้อย พร้อมใช้งานตลอดเวลา แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ฯ ดังกล่าว ปฏิบัติ
หน้าทีง่านบริการ งานด้านการกู้ชีพกู้ภัย, การช่วยเหลือ, การปฐมพยาบาล, การประสานงานด้านการกู้ ชีพกู้ภัย, 
การขับรถยนต์น าส่งผู้ป่วยหรือเข้ารับการรักษาพยาบาล ภายใต้การก ากับตรวจสอบของหัวหน้างาน  และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 -  มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับรถยนต์ (กู้ชีพกู้ภัย ) โดยจะต้อ งมี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 -  วุฒิการศึกษา (ไม่จ ากัด)  
 -  ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินพ้ืนฐาน (FR) โดยส าเนาหลักฐาน
ประกาศนียบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล หรือส าเนาหนังสือรับรองจากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินพ้ืนฐาน (FR) มาประกอบการ
สมัครฯ 

ระยะเวลาการจ้าง 

 - ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี โดยเป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) 

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ      9,000.- บาท 
- เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี  1,000.- บาท  

รวมเงินทั้งสิ้น            10,000.- บาท 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก  ก. 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง  เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง ลงวันที่  7  มีนาคม พ.ศ. 2561 

 
ชื่อต าแหน่ง   คนงานทั่วไป (ประจ าศูนย์กู้ชีพกู้ภัย) 

ประเภทพนักงานจ้าง    พนักงานจ้างทั่วไป 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 - ปฏิบัติงานประจ าศูนย์กู้ชีพกู้ภัย รั บ-ส่งวิทยุสื่อสารภายในเครือข่ายประจ าศูนย์เขต ปฏิบัติงาน
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการท างานด้านฟื้นคืนชีพของ
ผู้ป่วย ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล ท าการกู้ชีพผู้ป่วยในภาวะวิกฤต เคลื่อนย้ายและปฐมพยาบาลผู้ป่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉิ นและข้ันวิกฤต ปฏิบัติหน้าที่งานบริการ งานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ภายใต้การก ากับตรวจสอบ
ของหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 -  วุฒิการศึกษา (ไม่จ ากัด)  
 -  ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุ กเฉินพื้นฐาน (FR) โดยส าเนาหลักฐาน
ประกาศนียบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล หรือส าเนาหนังสือรับรองจากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินพ้ืนฐาน (FR) มาประกอบการ
สมัครฯ 

ระยะเวลาการจ้าง 

 - ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี โดยเป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) 

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ      9,000.- บาท 
- เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี  1,000.- บาท  

รวมเงินทั้งสิ้น            10,000.- บาท 
 

 
 


