ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจ!าง
ขององคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
*************************
ดวย องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีความประสงคจะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป$นพนักงานจาง เพื่อปฏิบัติงานในสังกัด กองคลัง องคการบริหารสวน
ตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
อาศั ย อํ า นาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ า บลจั ง หวั ด ยะลา เรื่ อ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 การสรรหาและการ
เลือกสรร ขอ 19 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป$นพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร และอัตราคาตอบแทนที่จะได!รับ
1.1 ตําแหนงที่รับสมัคร จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ดังนี้
1.1.1 พนักงานจางตามภารกิจ
1) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
1.2 อัตราคาตอบแทนที่จะได!รับและระยะเวลาการจ!าง
องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะจัดจางบุคคลเป$นพนักงานจางตามภารกิจ จาก
บั ญ ชี ผู สอบคั ด เลื อ กได โดยไดรั บ คาตอบแทนตามบั ญ ชี อั ต ราคาตอบแทนพนั ก งานจางตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2547 ดังนี้
1.2.1 พนักงานจางตามภารกิจ มีระยะเวลาการจาง ไมเกิน 4 ปB
1) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500.-บาท
๒. คุณสมบัติของผู!มีสิทธิสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร
ผูสมัครสอบเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรรเป$นพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
๒.๑ คุ ณสมบัติทั่วไป ผูสมั ครสอบตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 4
แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปBบริบูรณ และไมเกิน 60 ปB (นับถึงวันปKดรับสมัคร)
(๓) ไมเป$นบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเป$นผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟOPน
เฟQอนไมสมประกอบ หรือเป$นโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เป$นลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ดังตอไปนี้

-2(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป$นที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป$นที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไมเป$นผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไมเป$นผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
(๗) ไมเป$นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเป$นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเป$นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
ผูที่ผานการสอบในครั้งนี้ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเป$นขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ
ทองถิ่น
2.2 หน!าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตําแหนงใดจะตองเป$นผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น หนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิ บัติแนบทาย
ประกาศนี้ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
3. การรับสมัครสอบ
3.1 ผู ประสงคจะสมัครเขารับ การสรรหาและเลือกสรรเป$ น พนั กงานจาง ใหสมั ครดวย
ตนเองโดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ได!ตั้งแตวันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลา
ราชการ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามขั้นตอนและวิธีการ
ดังนี้
(1) ผูสมัครขอรับใบสมัครดวยตนเอง ณ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล
ตาเซะ
(2) ผูสมัครกรอกใบสมัครใหเรียบรอยดวยลายมือตนเอง โดยใชปากกาสีน้ําเงินแลวยื่น
ใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการสมัครตามที่องคการบริหารสวนตําบลตาเซะกําหนด
(3) สําเนาเอกสารทุกชนิดที่ตองยื่นพรอมใบสมัครใชกระดาษ A4 เทานั้น และตอง
รับรองความถูกตองของสําเนาทุกฉบับ
(4) ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเป$นผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตรงตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครฯ นี้จริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน หากภายหลังปรากฏวา
ผูสมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวนหรือไมถูกตอง ไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจะ
ถือวาเป$นผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ

-33.2 คาธรรมเนียมในการสมัคร ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหนงละ
200 บาท โดยชําระคาธรรมเนียมพรอมกับยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ เมื่อสมัครแลวคาธรรมเนียมการสมัครจะเรียกคืน
ไมได ไมวาในกรณีใด ๆ
สอบถามรายละเอียดไดที่ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ หรือสอบถาม
ทางโทรศัพทหมายเลข 0-7337-0042 หรือทางเว็บไซต www.taze.go.th
4. เอกสารและหลักฐานที่ใช!ในการสมัคร
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร พรอมเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
4.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกัน ไมเกิน 6 เดือน
(นับถึงวันปKดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้วจํานวน 3 รูป
4.2 สําเนาทะเบียนบานจํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน 1 ฉบับ
4.4 สําเนาหลักฐานสําเร็จการศึกษา (หนังสือรับรองเพื่อแสดงวาเป$นผูมีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับ ตํา แหนงที่ส มัครเขารับ การสรรหาและเลือกสรร) เชน ปริ ญญาบั ตร หรือระเบี ยนแสดงผลการเรีย น
(Transcript) จํานวน 1 ฉบับ
4.5 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเป$นโรคตองหามตามประกาศฯ ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน
นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
4.6 สําเนาภาพถายหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบทหารกองเกิน (สด.9) ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน
ชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี) เป$นตน จํานวน 1 ฉบับ
5. การประกาศรายชื่ อผู! มีสิทธิ เ ข!า รับการสรรหาและเลือกสรร กํา หนดวั นสอบ และวั น
ประกาศผลการสอบดังนี้
5.1 องคการบริหารสวนตํ าบลตาเซะ จะประกาศรายชื่อผูมีสิ ทธิ เขารับ การสรรหาและ
เลือกสรร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 โดยป@ดประกาศ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ และ
ทางเว็บไซต www.taze.go.th
5.2 องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะทําการทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป
(ภาค ก) ภาคความรูความสามารถที่ใชสําหรับเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห!อง
ประชุมที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
5.3 องคการบริหารสวนตํ าบลตาเซะ จะประกาศรายชื่อผูมีสิ ทธิ เขารับ การสรรหาและ
เลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยป@ด
ประกาศ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ และทางเว็บไซต www.taze.go.th
5.4 องคการบริ ห ารสวนตํ า บลตาเซะ จะทํ า การสอบภาคความเหมาะสมกั บ ตํ า แหนง
(ภาค ค) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห!องประชุมที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา
5.5 องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป$นพนักงาน
จางในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 โดยป@ดประกาศ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ และทาง
เว็บไซต www.taze.go.th

-4โดยเรียงลําดับที่จากผูไดรับคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ถาคะแนนรวมที่สอบไดเทากัน ใหผูที่
สอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) มากกวาเป$นผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาผูที่สอบไดคะแนน
รวมคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) เทากัน ใหผูที่สอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง (ภาค ข) มากกวาเป$นผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาผูที่สอบไดมีคะแนนรวมภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (ภาค ค) และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) เทากัน ใหผูที่สอบไดคะแนนภาค
ความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกวาเป$นผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังไดคะแนนเทากันอีกใหผูไดรับ
หมายเลขประจําตัวสอบผูสมัครกอนเป$นผูอยูในลําดับที่สูงกวา
6. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
คณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจาง จะทําการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจางดังกลาว โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเป$นตองใชสําหรับการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามบัญชี
แนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดตาม ผนวก ข)
7. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรร จะตองไดคะแนนในการทดสอบภาคความรูความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) รวมกันผานเกณฑไมต่ํากวารอยละ
60 ของคะแนนรวมทั้งหมด และสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) ผานเกณฑรอยละ 60 ของ
คะแนนรวมทั้งหมด
8. การขึ้นบัญชีผู!ผานการสรรหาและเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรไวมีกําหนด 1 ปB
นับแตวันประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร และหากตรวจสอบพบภายหลังวาผูผานการสรรหาและ
เลือกสรรเป$นผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงหรือขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด องคการ
บริหารสวนตําบลตาเซะ อาจถอนชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร
9. การยกเลิกบัญชีผู!ผานการสรรหาและเลือกสรร
ผูใดไดรับการขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
ใหเป$นอันยกเลิกบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร คือ
(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแตงตั้งเป$นพนักงานในตําแหนงที่สอบได
(2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางเป$นพนักงานจางภายในระยะเวลาที่องคการ
บริหารสวนตําบลตาเซะกําหนด
(3) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา
จาง
(4) พนกําหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
(5) มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางในตําแหนงเดียวกันกับประกาศในครั้งนี้
(6) เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา มีมติในเรื่องดังกลาวเป$นอยางอื่น

-510. การแตงตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะแตงตั้งผูผานการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแตงตั้งเป$น
พนักงานจาง ดังนี้
10.1 ผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดจะไดรับการจัดจางและแตงตั้งตามตําแหนงที่สอบ
ได โดยไดรับการจัดจางตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรได
10.2 กรณีผูสอบไดและถึงลําดับที่ที่ไดรับการจัดจางและแตงตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกวาใน
ประกาศฯ นี้ จะนํามาใชเพื
ใชเพื่อเรียกรองสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชนของตนเองไมได
10.3 ผูที่ผานการคัดเลือกและไดรับการจัดจางและแตงตั้งเป$นพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลตาเซะ จะตองมีบุคคลที่เป$นขาราชการพลเรือนสามัญหรือพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งแตระดับ 3
ขึ้นไป เป$นผูค้ําประกัน
10.4 องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะเรียกผูผานการสรรหามาทําสัญญาจางและจัด
จางเป$นพนักงานจาง สําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ
จะทําสัญญาจางก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตํ
งานสวนตําบลจังหวัดยะลาแลวเทานั้น
10.5 ในวันทําสัญญาจาง ผูซึ่งไดรับการจัดจางเป$นพนักงานจางจะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามประกาศนี้
10.6 หากมี ปO ญ หาเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ผู สมั ค ร ซึ่ ง องคการบริ ห ารสวนตํ า บลตาเซะ
ตรวจสอบพบภายหลัง ผูสมัครจะตองถู
จะตองถูกเพิกถอนสิทธิการไดรับการสรรหา พรอมคืนเงินคาตอบแทนนับตั้งแต
วันที่ไดรับการจัดจาง และไมอาจเรียกรองสิทธิประโยชนใด ๆ ที่ถูกเพิกถอนได
องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป$นพนักงานจาง
ดังกลาว ในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป$นธรรม อยา
หลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสินใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคล หรือผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได และหาก
ผูใดไดทราบขาวประการใดเกี่ยวกับการแอบอางหรือทุจริตเพื่อใหสอบได โปรดแจงองคการบริหารสวนตํ
ารสวน าบล
ตาเซะ หรือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ทางหมายเลขโทรศัพท 0-7337-0042
0
เพื่อจักได
ดําเนินการตามกฎหมายตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 25588

(นายมูฮัมเหม็ด หะมะ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ

ผนวก ก
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หน!าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานจ!าง
แนบท!าย ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ!าง ขององคการบริหารสวนตําบลตาเซะ
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558
***********************
ชื่อตําแหนง
สังกัด
ตําแหนงประเภท

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ รหัสตําแหนงสมัครสอบ 001 จํานวน 1 อัตรา
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
พนักงานจางตามภารกิจ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ
ก.อบต.รับ รอง ซึ่งศึกษาวิช าคอมพิ วเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรื อผานการฝq กอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรั ฐ ที่ ใ ชเวลาการฝq ก อบรมไมนอยกวา 12 ชั่ ว โมง หรื อ ทางอื่ น ที่ ก.อบต.กํ า หนดวาเป$ น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝqกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจาก
หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใช
เวลาการฝqกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเป$นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่
ไดรับมอบหมาย เชน รางโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง รวบรวมขอมูลและสถิติที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ
ดานใดดานหนึ่ง ไดแก ความรูเกี่ยวกับงานชางสาขาตาง ๆ วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย หรือเศรษฐกิจ
และสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทําทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามใหมีการซอมบํารุงรักษา
ซอมแซมตามกําหนดเวลาที่ฝrายเทคนิคกําหนดไวจําหนายยานพาหนะที่ชํารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจายพัสดุ
ทางชาง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและใหบริการเอกสารสําคัญของทางราชการ เชน
ทะเบี ยนประวัติ พนั กงานสวนตํ า บล ทะเบี ยนที่ เ กี่ ยวกั บ การคาและอุ ต สาหกรรม และงานทะเบี ย นเอกสาร
เกี่ยวกับสิทธิตาง ๆ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป$นตน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
หน!าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการภายใตการกํากับ
ตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย

-2ความรู!ความสามารถที่ต!องการ
1. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย
กฎระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก การ
ปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาทีดวยความละเอียดแมนยํา
5. มี ความสามารถในการใหคํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ ระเบีย บและวี การปฏิ บัติ งานที่ อยู ในความ
รับผิดชอบ
**************************

ผนวก ข
รายละเอียดแนบท!าย ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเปนพนักงานจ!าง ขององคการบริหารสวนตําบลตาเซะ
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558
วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ!างตามภารกิจ โดยการประเมินสมรรถนะ
ตําแหนง ผู!ชวยเจ!าพนักงานธุรการ
ที่
สมรรถนะ
1 1.1 ความรู!ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
50 คะแนน ประกอบด!วย
- ความรูความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผล
ตามหลักวิชาการ
- ความรูความสามารถทางคณิตศาสตร
- ความรูความสามารถในการใชภาษาไทยโดยการสรุปและ
ตีความจากขอความสั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณา
เลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยค
หรือขอความสั้น ๆ
1.2 ภาคความรู!ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)
50 คะแนน ประกอบด!วย
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปOจจุบัน
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ.2557
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526
- ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ดานระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมที่จําเป$นตองใชในสํานักงาน
- ความรูเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่รับผิดชอบ
2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)
- พิจารณาจากความรู ความสามารถ และความชํานาญ
ในตําแหนงและคุณสมบัติอื่น ๆ
- พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
- พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ
- พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ
รวม

คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
100
ใชวิธีการสอบขอเขียน
(ผ านเกณฑรอยล ะ
60)

100

200

ใชวิธีการสัมภาษณ
(ผ านเกณฑรอยล ะ
60)

