
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ขององคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

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

ดวย องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีความประสงคจะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง เพื่อปฏิบัติงานในสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา 

 

อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ขอ 19 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

๑. ตําแหนงที่รับสมัคร และอัตราคาตอบแทนที่จะไดรับ 
    1.1 ตําแหนงที่รับสมัคร จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ดังนี้ 

1.1.1 พนักงานจางตามภารกิจ  
       1) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จํานวน   1   อัตรา 

    1.2 อัตราคาตอบแทนที่จะไดรับและระยะเวลาการจาง 
   องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะจัดจางบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจ จาก
บัญชีผูสอบคัดเลือกได  โดยไดรับคาตอบแทนตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจางตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (แกไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2548 ดังนี้ 

1.2.1 พนักงานจางตามภารกิจ มีระยะเวลาการจาง ไมเกิน 4 ป 
1.2.2 อัตราคาตอบแทน 

    1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง    อัตราคาตอบแทนเดือนละ        9,400  บาท 
                       2) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง    อัตราคาตอบแทนเดือนละ      10,840  บาท 

     3)  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวา
นี้ทุกสาขาวิชาทีก่.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง     อัตราคาตอบแทนเดือนละ      11,500  บาท 

 

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
     ผูสมัครสอบเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้ 
    ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 4 

แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง 
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ดังตอไปนี ้

 
/(1) มีสัญชาต.ิ.. 
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     (๑) มีสัญชาติไทย 
     (๒) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
     (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

     (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ดังตอไปนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

     (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
     (๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น 
     (๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ 
     ผูที่ผานการสอบในครั้งนี้ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน

ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการทองถิ่น 
    2.2 หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ผูสมัครสอบตําแหนงใดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น หนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติแนบทาย
ประกาศนี้ (รายละเอียดตาม ผนวก ก) 

 

  3. การรับสมัครสอบ 
      3.1 ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ใหสมัครดวยตนเอง
โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดตั้งแตวันที่ 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลา
ราชการ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
   (1) ผูสมัครขอรับใบสมัครดวยตนเอง ณ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 
   (2) ผูสมัครกรอกใบสมัครใหเรียบรอยดวยลายมือตนเอง โดยใชปากกาสีน้ําเงินแลวยื่น
ใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการสมัครตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลตาเซะกําหนด 
   (3) สําเนาเอกสารทุกชนิดที่ตองยื่นพรอมใบสมัครใชกระดาษ A4 เทานั้น และตอง
รับรองความถูกตองของสําเนาทุกฉบับ 
   (4) ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตรงตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครฯ นี้จริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน หากภายหลังปรากฏวา
ผูสมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวนหรือไมถูกตอง ไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจะ
ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

/(5) ผูสมัคร... 
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   (5) ผูสมัครสามารถยื่นใบสมัครไดเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น 
         3.2 คาธรรมเนียมในการสมัคร ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหนงละ 
100 บาท โดยชําระคาธรรมเนียมพรอมกับยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ เมื่อสมัครแลวคาธรรมเนียมการสมัครจะเรียกคืน
ไมได ไมวาในกรณีใด ๆ 
       สอบถามรายละเอียดไดที่ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ หรือสอบถาม
ทางโทรศัพทหมายเลข 0-7337-0041-2 ตอ 101 หรือทางเว็บไซต www.taze.go.th 
 

  4. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร 
      ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร พรอมเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี ้
      4.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกัน ไมเกิน 6 เดือน 
(นับถึงวันปดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้วจํานวน 3 รูป 
      4.2 สําเนาทะเบียนบานจํานวน 1 ฉบับ 
      4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน 1 ฉบับ 
      4.4 สําเนาหลักฐานสําเร็จการศึกษา (หนังสือรับรองเพื่อแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับตําแหนงที่สมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร) เชน ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน 
(Transcript) จํานวน 1 ฉบับ 
      4.5 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศฯ ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน 
นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 
      4.6 สําเนาภาพถายหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบทหารกองเกิน (สด.9) ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน
ชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี) เปนตน จํานวน 1 ฉบับ 
 

  5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร กําหนดวันสอบ และวัน
ประกาศผลการสอบดังนี ้
      5.1 องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและ
เลือกสรร ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โดยปดประกาศ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ และ
ทางเว็บไซต www.taze.go.th 
      5.2 องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะทําการทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก) ภาคความรูความสามารถท่ีใชสําหรับเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ หอง
ประชุมที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

    5.3 องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและ
เลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยปด
ประกาศ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ และทางเว็บไซต www.taze.go.th 
      5.4 องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะทําการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง   
(ภาค ค) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุมที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา 

    5.5 องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน
จางในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยปดประกาศ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ และทาง
เว็บไซต www.taze.go.th 

 

/โดยเรียง... 
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โดยเรียงลําดับที่จากผูไดรับคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ถาคะแนนรวมที่สอบไดเทากัน ใหผูที่
สอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาผูที่สอบไดคะแนน
รวมคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) เทากัน ใหผูที่สอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง (ภาค ข) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาผูที่สอบไดมีคะแนนรวมภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (ภาค ค) และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) เทากัน ใหผูที่สอบไดคะแนนภาค
ความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังไดคะแนนเทากันอีกใหผูไดรับ
หมายเลขประจําตัวสอบผูสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
 

6. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
      คณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจาง จะทําการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจางดังกลาว โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงาน 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. การขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
      องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรไวมีกําหนด 1 ป 
นับแตวันประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร และหากตรวจสอบพบภายหลังวาผูผานการสรรหาและ
เลือกสรรเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงหรือขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด องคการ
บริหารสวนตําบลตาเซะ อาจถอนชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
 

  9. การยกเลกิบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
      ผูใดไดรับการขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
ใหเปนอันยกเลิกบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร คือ 

(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานในตําแหนงที่สอบได 
      (2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางเปนพนักงานจางภายในระยะเวลาที่องคการ
บริหารสวนตําบลตาเซะกําหนด 
      (3) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาจาง 
      (4) พนกําหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร 
      (5) มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางในตําแหนงเดียวกันกับประกาศในครั้งนี้ 
      (6) เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา มีมติในเรื่องดังกลาวเปนอยางอ่ืน 
 
 
 
 

/10. การแตงตั้ง... 
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  10. การแตงตั้ง 
       องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะแตงตั้งผูผานการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแตงตั้งเปน
พนักงานจาง ดังนี้ 
      10.1 ผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดจะไดรับการจัดจางและแตงตั้งตามตําแหนงที่สอบ
ได โดยไดรับการจัดจางตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรได 
      10.2 กรณีผูสอบไดและถึงลําดับที่ที่ไดรับการจัดจางและแตงตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกวาใน
ประกาศฯ นี้ จะนํามาใชเพื่อเรียกรองสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชนของตนเองไมได 
      10.3 ผูที่ผานการคัดเลือกและไดรับการจัดจางและแตงตั้งเปนพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลตาเซะ จะตองมีบุคคลที่เปนขาราชการพลเรือนสามัญหรือพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งแตระดับ 5 
ขึ้นไป เปนผูค้ําประกัน 
      10.4 องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะเรียกผูผานการสรรหามาทําสัญญาจางและจัด
จางเปนพนักงานจาง สําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 
จะทําสัญญาจางก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลาแลวเทานั้น 
      10.5 ในวันทําสัญญาจาง ผูซึ่งไดรับการจัดจางเปนพนักงานจางจะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามประกาศนี ้
      10.6 หากมีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติผูสมัคร ซึ่ งองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 
ตรวจสอบพบภายหลัง ผูสมัครจะตองถูกเพิกถอนสิทธิการไดรับการสรรหา พรอมคืนเงินคาตอบแทนนับตั้งแต
วันที่ไดรับการจัดจาง และไมอาจเรียกรองสิทธิประโยชนใด ๆ ที่ถูกเพิกถอนได 
 

  องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเปนพนักงานจาง
ดังกลาว ในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู ความสามารถ ความเสมอภาค และความเปนธรรม อยา
หลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสินใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคล หรือผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได และหาก
ผูใดไดทราบขาวประการใดเกี่ยวกับการแอบอางหรือทุจริตเพื่อใหสอบได โปรดแจงองคการบริหารสวนตําบล  
ตาเซะ หรือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ทางหมายเลขโทรศัพท 0-7337-0041-2 ตอ 101 
เพื่อจักไดดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
       ประกาศ  ณ  วันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
      (นายมูฮัมเหม็ด  หะมะ) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผนวก ก 
 
 

บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานจาง 

แนบทาย ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 

อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ลงวันที่ 12 ตุลาคม  2560 
*********************** 

 

ชื่อตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   รหัสตําแหนงสมัครสอบ  001  จํานวน  1  อัตรา 
สังกัด  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมือง

ยะลา จังหวัดยะลา 
ตําแหนงประเภท พนักงานจางตามภารกิจ  
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง  
  2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการ
ฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 
  3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการ
ใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง  

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการราง โตตอบ บันทึก 

ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพยสินของทางราชการ การดําเนินการ
เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ 
การดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมขอมูล หรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม และ
จดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ  

 

หนาที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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  1. ดานการปฏิบัติการ 
 1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ไดแก การรับ-สงหนังสือ การ

ลงทะเบียน รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน และการพิมพ
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตาง ๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพื่อสนับสนุนใหงานตาง ๆ ดําเนิน
ไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได 

 1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ
สะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ 

 1.3 รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ
พนักงาน ขอมูลจํานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกตอการคนหา
สําหรับใชเปนหลักฐานตรวจสอบได 

 1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพื่อใหแนใจวาเอกสารทั้งหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด 

 1.5 จัดทําและแจกจายขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อแจงใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของรับทราบ หรือดําเนินการตาง ๆ ตอไป 

 1.6 ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหนวยงาน 
เชน การจัดเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เปนไปอยางถูกตอง และมีความ
พรอมใชงานอยูเสมอ 

 1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรม
มาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจ เพื่อนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อใหการ
ประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม 

 1.9 จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุม การ
ฝกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการตาง ๆ เพื่อใหเอกสารที่ถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการ
ดําเนินงานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและตรงตอเวลา 

 1.10 ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปดเผย ตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสาร เพื่อใหผูที่ตองการขอมูลขาวสานรับทราบขอมูลขาวสาร 

 1.11 อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงานใน
เรื่องการประชุม และการดําเนินงานจาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา 
และบรรลุวัตถุประสงค 

 1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ งานงบประมาณ 
งานประชาสัมพันธ และงานประชุม เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
 
 

/2. ดานการ... 
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2. ดานการบริการ 
 2.1 ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูมาติดตอ และ

หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 2.2 ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น 
 2.3 ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนไดตอไป 
 2.4 ผลิตเอกสารตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานจามภารกิจของหนวยงาน และ

ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

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

 



 

ผนวก ข 
รายละเอียดแนบทาย ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา 

และเลือกสรรเปนพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 
อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ลงวันที่ 12 ตุลาคม  2560 

วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางตามภารกิจ โดยการประเมินสมรรถนะ 
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1 1.1 ความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  

      50 คะแนน ประกอบดวย 
- ความรูความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผล 
  ตามหลักวิชาการ 
- ความรูความสามารถทางคณิตศาสตร 
- ความรูความสามารถในการใชภาษาไทยโดยการสรุปและ 
  ตีความจากขอความสั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณา 
  เลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยค 
  หรือขอความสั้น ๆ 
1.2 ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)  
     50 คะแนน ประกอบดวย 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
  พ.ศ.2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
  ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
  พ.ศ.2542 
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
-  พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา 
  อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ดานระบบปฏิบัติการ  
  และโปรแกรมที่จําเปนตองใชในสํานักงาน 
- ความรูเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่รับผิดชอบ 

100 ใชวิธีการสอบขอเขียน 
(ผานเกณฑรอยละ 60) 

2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) 
- พิจารณาจากความรู ความสามารถ และความชํานาญ 
  ในตําแหนงและคุณสมบัติอื่น ๆ 
- พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
- พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
- พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคต ิ

100 ใชวิธีการสัมภาษณ 
(ผานเกณฑรอยละ 60) 

 รวม 200  
 

 



 

 

-สําเนาคูฉบับ- 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ขององคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

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

ดวย องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีความประสงคจะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง เพื่อปฏิบัติงานในสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา 

 

อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ขอ 19 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

๑. ตําแหนงที่รับสมัคร และอัตราคาตอบแทนที่จะไดรับ 
    1.1 ตําแหนงที่รับสมัคร จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ดังนี้ 

1.1.1 พนักงานจางตามภารกิจ  
       1) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จํานวน   1   อัตรา 

    1.2 อัตราคาตอบแทนที่จะไดรับและระยะเวลาการจาง 
   องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะจัดจางบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจ จาก
บัญชีผูสอบคัดเลือกได  โดยไดรับคาตอบแทนตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจางตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (แกไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2548 ดังนี้ 

1.2.1 พนักงานจางตามภารกิจ มีระยะเวลาการจาง ไมเกิน 4 ป 
1.2.2 อัตราคาตอบแทน 

    1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง    อัตราคาตอบแทนเดือนละ        9,400  บาท 
                       2) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง    อัตราคาตอบแทนเดือนละ      10,840  บาท 

     3)  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวา
นี้ทุกสาขาวิชาทีก่.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง     อัตราคาตอบแทนเดือนละ      11,500  บาท 

 

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
     ผูสมัครสอบเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้ 
    ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 4 

แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง 
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ดังตอไปนี ้

/(1) มีสัญชาต.ิ.. 
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     (๑) มีสัญชาติไทย 
     (๒) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
     (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

     (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ดังตอไปนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

     (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
     (๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น 
     (๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ 
     ผูที่ผานการสอบในครั้งนี้ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน

ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการทองถิ่น 
    2.2 หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ผูสมัครสอบตําแหนงใดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น หนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติแนบทาย
ประกาศนี้ (รายละเอียดตาม ผนวก ก) 

 

  3. การรับสมัครสอบ 
      3.1 ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ใหสมัครดวยตนเอง
โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดตั้งแตวันที่ 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลา
ราชการ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
   (1) ผูสมัครขอรับใบสมัครดวยตนเอง ณ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 
   (2) ผูสมัครกรอกใบสมัครใหเรียบรอยดวยลายมือตนเอง โดยใชปากกาสีน้ําเงินแลวยื่น
ใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการสมัครตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลตาเซะกําหนด 
   (3) สําเนาเอกสารทุกชนิดที่ตองยื่นพรอมใบสมัครใชกระดาษ A4 เทานั้น และตอง
รับรองความถูกตองของสําเนาทุกฉบับ 
   (4) ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตรงตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครฯ นี้จริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน หากภายหลังปรากฏวา
ผูสมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวนหรือไมถูกตอง ไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจะ
ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

/(5) ผูสมัคร... 
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   (5) ผูสมัครสามารถยื่นใบสมัครไดเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น 
         3.2 คาธรรมเนียมในการสมัคร ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหนงละ 
100 บาท โดยชําระคาธรรมเนียมพรอมกับยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ เมื่อสมัครแลวคาธรรมเนียมการสมัครจะเรียกคืน
ไมได ไมวาในกรณีใด ๆ 
       สอบถามรายละเอียดไดที่ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ หรือสอบถาม
ทางโทรศัพทหมายเลข 0-7337-0041-2 ตอ 101 หรือทางเว็บไซต www.taze.go.th 
 

  4. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร 
      ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร พรอมเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี ้
      4.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกัน ไมเกิน 6 เดือน 
(นับถึงวันปดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้วจํานวน 3 รูป 
      4.2 สําเนาทะเบียนบานจํานวน 1 ฉบับ 
      4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน 1 ฉบับ 
      4.4 สําเนาหลักฐานสําเร็จการศึกษา (หนังสือรับรองเพื่อแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับตําแหนงที่สมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร) เชน ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน 
(Transcript) จํานวน 1 ฉบับ 
      4.5 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศฯ ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน 
นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 
      4.6 สําเนาภาพถายหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบทหารกองเกิน (สด.9) ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน
ชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี) เปนตน จํานวน 1 ฉบับ 
 

  5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร กําหนดวันสอบ และวัน
ประกาศผลการสอบดังนี ้
      5.1 องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและ
เลือกสรร ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โดยปดประกาศ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ และ
ทางเว็บไซต www.taze.go.th 
      5.2 องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะทําการทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก) ภาคความรูความสามารถท่ีใชสําหรับเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ หอง
ประชุมที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

    5.3 องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและ
เลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยปด
ประกาศ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ และทางเว็บไซต www.taze.go.th 
      5.4 องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะทําการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง   
(ภาค ค) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุมที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา 

    5.5 องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน
จางในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยปดประกาศ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ และทาง
เว็บไซต www.taze.go.th 

 

/โดยเรียง... 
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โดยเรียงลําดับที่จากผูไดรับคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ถาคะแนนรวมที่สอบไดเทากัน ใหผูที่
สอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาผูที่สอบไดคะแนน
รวมคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) เทากัน ใหผูที่สอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง (ภาค ข) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาผูที่สอบไดมีคะแนนรวมภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (ภาค ค) และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) เทากัน ใหผูที่สอบไดคะแนนภาค
ความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังไดคะแนนเทากันอีกใหผูไดรับ
หมายเลขประจําตัวสอบผูสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
 

6. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
      คณะกรรมการดําเนินการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจาง จะทําการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจางดังกลาว โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงาน 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. การขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
      องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรไวมีกําหนด 1 ป 
นับแตวันประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร และหากตรวจสอบพบภายหลังวาผูผานการสรรหาและ
เลือกสรรเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงหรือขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด องคการ
บริหารสวนตําบลตาเซะ อาจถอนชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
 

  9. การยกเลกิบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
      ผูใดไดรับการขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
ใหเปนอันยกเลิกบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร คือ 

(2) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานในตําแหนงที่สอบได 
      (2) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางเปนพนักงานจางภายในระยะเวลาที่องคการ
บริหารสวนตําบลตาเซะกําหนด 
      (3) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาจาง 
      (4) พนกําหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร 
      (5) มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางในตําแหนงเดียวกันกับประกาศในครั้งนี้ 
      (6) เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา มีมติในเรื่องดังกลาวเปนอยางอ่ืน 
 
 
 
 

/10. การแตงตั้ง... 
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  10. การแตงตั้ง 
       องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะแตงตั้งผูผานการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแตงตั้งเปน
พนักงานจาง ดังนี้ 
      10.1 ผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดจะไดรับการจัดจางและแตงตั้งตามตําแหนงที่สอบ
ได โดยไดรับการจัดจางตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรได 
      10.2 กรณีผูสอบไดและถึงลําดับที่ที่ไดรับการจัดจางและแตงตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกวาใน
ประกาศฯ นี้ จะนํามาใชเพื่อเรียกรองสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชนของตนเองไมได 
      10.3 ผูที่ผานการคัดเลือกและไดรับการจัดจางและแตงตั้งเปนพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลตาเซะ จะตองมีบุคคลที่เปนขาราชการพลเรือนสามัญหรือพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งแตระดับ 5 
ขึ้นไป เปนผูค้ําประกัน 
      10.4 องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ จะเรียกผูผานการสรรหามาทําสัญญาจางและจัด
จางเปนพนักงานจาง สําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 
จะทําสัญญาจางก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลาแลวเทานั้น 
      10.5 ในวันทําสัญญาจาง ผูซึ่งไดรับการจัดจางเปนพนักงานจางจะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามประกาศนี ้
      10.6 หากมีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติผูสมัคร ซึ่ งองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 
ตรวจสอบพบภายหลัง ผูสมัครจะตองถูกเพิกถอนสิทธิการไดรับการสรรหา พรอมคืนเงินคาตอบแทนนับตั้งแต
วันที่ไดรับการจัดจาง และไมอาจเรียกรองสิทธิประโยชนใด ๆ ที่ถูกเพิกถอนได 
 

  องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเปนพนักงานจาง
ดังกลาว ในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู ความสามารถ ความเสมอภาค และความเปนธรรม อยา
หลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสินใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคล หรือผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได และหาก
ผูใดไดทราบขาวประการใดเกี่ยวกับการแอบอางหรือทุจริตเพื่อใหสอบได โปรดแจงองคการบริหารสวนตําบล  
ตาเซะ หรือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ทางหมายเลขโทรศัพท 0-7337-0041-2 ตอ 101 
เพื่อจักไดดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
       ประกาศ  ณ  วันที่       ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
      (นายมูฮัมเหม็ด  หะมะ) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผนวก ก 
 
 

บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานจาง 

แนบทาย ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 

อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ลงวันที่ 12 ตุลาคม  2560 
*********************** 

 

ชื่อตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   รหัสตําแหนงสมัครสอบ  001  จํานวน  1  อัตรา 
สังกัด  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ อําเภอเมือง

ยะลา จังหวัดยะลา 
ตําแหนงประเภท พนักงานจางตามภารกิจ  
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง  
  2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการ
ฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 
  3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการ
ใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง  

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการราง โตตอบ บันทึก 

ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพยสินของทางราชการ การดําเนินการ
เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ 
การดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมขอมูล หรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม และ
จดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ  

 

หนาที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
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  1. ดานการปฏิบัติการ 
 1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ไดแก การรับ-สงหนังสือ การ

ลงทะเบียน รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน และการพิมพ
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตาง ๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพื่อสนับสนุนใหงานตาง ๆ ดําเนิน
ไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได 

 1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ
สะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ 

 1.3 รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ
พนักงาน ขอมูลจํานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกตอการคนหา
สําหรับใชเปนหลักฐานตรวจสอบได 

 1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพื่อใหแนใจวาเอกสารทั้งหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด 

 1.5 จัดทําและแจกจายขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อแจงใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของรับทราบ หรือดําเนินการตาง ๆ ตอไป 

 1.6 ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหนวยงาน 
เชน การจัดเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เปนไปอยางถูกตอง และมีความ
พรอมใชงานอยูเสมอ 

 1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรม
มาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจ เพื่อนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อใหการ
ประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม 

 1.9 จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุม การ
ฝกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการตาง ๆ เพื่อใหเอกสารที่ถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการ
ดําเนินงานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและตรงตอเวลา 

 1.10 ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปดเผย ตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสาร เพื่อใหผูที่ตองการขอมูลขาวสานรับทราบขอมูลขาวสาร 

 1.11 อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงานใน
เรื่องการประชุม และการดําเนินงานจาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา 
และบรรลุวัตถุประสงค 

 1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ งานงบประมาณ 
งานประชาสัมพันธ และงานประชุม เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. ดานการบริการ 
 2.1 ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูมาติดตอ และ

หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 2.2 ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น 
 2.3 ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนไดตอไป 
 2.4 ผลิตเอกสารตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานจามภารกิจของหนวยงาน และ

ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

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

 



 

ผนวก ข 
รายละเอียดแนบทาย ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา 

และเลือกสรรเปนพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 
อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ลงวันที่ 12 ตุลาคม  2560 

วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางตามภารกิจ โดยการประเมินสมรรถนะ 
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

 

ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1 1.1 ความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  

      50 คะแนน ประกอบดวย 
- ความรูความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผล 
  ตามหลักวิชาการ 
- ความรูความสามารถทางคณิตศาสตร 
- ความรูความสามารถในการใชภาษาไทยโดยการสรุปและ 
  ตีความจากขอความสั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณา 
  เลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา ประโยค 
  หรือขอความสั้น ๆ 
1.2 ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)  
     50 คะแนน ประกอบดวย 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
  พ.ศ.2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
  ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
  พ.ศ.2542 
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
-  พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา 
  อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ดานระบบปฏิบัติการ  
  และโปรแกรมที่จําเปนตองใชในสํานักงาน 
- ความรูเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่รับผิดชอบ 

100 ใชวิธีการสอบขอเขียน 
(ผานเกณฑรอยละ 60) 

2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) 
- พิจารณาจากความรู ความสามารถ และความชํานาญ 
  ในตําแหนงและคุณสมบัติอื่น ๆ 
- พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
- พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ 
- พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคต ิ

100 ใชวิธีการสัมภาษณ 
(ผานเกณฑรอยละ 60) 
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