
 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 

เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนพนักงานจาง 
********************************** 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ มีความประสงคจะเปดรับสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือกเปน
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลตาเซะ ประจําป 2554 

 อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา  เรื่อง  หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง   ลงวันท่ี  26   กรกฎาคม  2547   ขอ 19    จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
คัดเลือกเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลตาเซะ  ดังตอไปนี ้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร  

พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน   1   ตําแหนง  
- ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ  จํานวน 1 อัตรา  (สังกัดสวนโยธา) 

2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับสมัครการคัดเลือก   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง  ดังนี ้

1. คุณสมบตัิทั่วไป  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้

 1.1 มีสัญชาติไทย 
 1.2 มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบป 
 1.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 1.4 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบ้ืองตน 
ดังตอไปนี ้
  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
  (ข) โรควัณโรคในระยะอันตราย 

(ค) โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 

   (ง)  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

 (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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 1.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง 

 1.6 ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 

 1.7 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะการกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 1.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

 1.9 ไมเปนขาราชการเมืองหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
2.1  พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (สังกัดสวนโยธา)  

จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

              ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา ท่ี ก.อบต.   
ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง  ซ่ึงศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการ 
หรือหนวยงานของรัฐ ท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง 
   หนาที่และความรับผิดชอบ  
   ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาท่ีไมยาก ภายใตการกํากับ
ตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถ่ีถวน 
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  รับ  สง  ลงทะเบียน   แยกประเภทและ
จัดสงหนังสือ   เอกสาร  ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ    เก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือ
โตตอบงายๆ   ตรวจทานความถูกตองของตวัเลขและตัวหนังสือ    พิมพและคัดสําเนาหนังสือเอกสาร   
ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการตางๆ   ชวยจัดหา   ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ    ชวย
รวบรวมขอมูลและสถิติท่ัวไป    ชวยทําบันทึก   ยอเรื่อง   ชวยจัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานท่ี  วัสดุ  
อุปกรณ   ชวยติดตออํานวยความสะดวก และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
               อัตราคาจาง  

ไดรับอัตราคาจาง อันดับขั้น จ.1 ขั้น 5,760 บาท 
/3. วัน เวลา… 
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3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
              ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก    ขอรับใบสมัครและสมัครดวยตนเองไดท่ี  สํานักปลัด  
องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ   ตั้งแตวันที่  15 – 25   กุมภาพันธ  2554  ในวันและเวลาราชการ 

4. วิธีการสมัคร 
 1. ผูสนใจและมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด ใหขอรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัคร พรอม
หลักฐานประกอบการสมัครดวยตัวเอง ณ. ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 

 2. ผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครดวยลายมือของตนเองใหถูกตองครบถวน 

5. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในวันสมัคร  
 ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและสมัครดวยตนเองตอ เจาหนาท่ี พรอม
หลักฐานซ่ึงผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตอง และลงลายมือช่ือกํากับไวในเอกสารทุกฉบับดังตอไปนี ้
  1. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 
เดือน จํานวน 3 รูป และใหผูสมัครติดรูปถายไวท่ีใบสมัคร 1 รูป และในบัตรประจําตัวสอบ 2 รูป 
  2. สําเนาวุฒิการศึกษา (ถามี) 
  3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  4. สําเนาทะเบียนบาน 
  5. ใบรับรองแพทยปริญญาท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหาม ซ่ึงออกไมเกิน 1 เดือน นับแต
วันท่ีตรวจรางกาย จํานวน 1 ฉบับ 
  6.สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชนใบเปล่ียนช่ือ – สกุล ใบสําคัญการสมรส จํานวน 1 ฉบับ 

       สําหรับการสมัครสอบครั้งนี้ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป
และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร และหากทราบภายหลังปรากฏวาผูสมัคร
สอบรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ    จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการรับสมัคร และไมมีสิทธไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

6.  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

  ผูสมัครสอบคัดเลือกตองเสียคาธรรมเนียมในตําแหนงท่ีสมัครสอบตําแหนงละ 100.-  บาท 
โดยชําระเงินพรอมกับยื่นใบสมัคร ท้ังนี้ เม่ือสมัครสอบแลวคาธรรมเนียมการสมัครสอบจะเรียกคืนไมได 
 

/7. ประกาศ... 
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7. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ กําหนดวันสอบ และวันประกาศผลการสอบ 

1.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธสอบ ในวันที ่ 28 กุมภาพันธ  2554  ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป 
2. กําหนดวันสอบคัดเลือก (สอบขอเขียน) ในวันที่ 2 มีนาคม  2554  ตั้งแตเวลา 10.30 น.-12.00น.  
3. ประกาศผลการสอบขอเขียน  ในวันที่  3  มีนาคม 2554  ตั้งแตเวลา 14.00 น.เปนตนไป 
4.  กําหนดวันสอบคัดเลือก(สอบสัมภาษณ) ในวันที่ 8 มีนาคม  2554  ตั้งแตเวลา 14.00 น. เปนตนไป 
5.  ประกาศผลการสอบ  ในวันที่   10  มีนาคม  2554  ตั้งแตเวลา 14.00น. เปนตนไป 

8. วิธีการคัดเลือก  
ภาคความรูความสามารถทั่วไปที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) 

 -     ทดสอบความรู ความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะท่ีระบุไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง จํานวน 100 คะแนน 

 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 
-   ประเมินคุณลักษณะของบุคคลซ่ึงจําเปนหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจากประวัต ิ

สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบและจากการ
สัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีอาจใหประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูเขารวมงานอ่ืนๆ 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพอยางอ่ืนๆ เปนตน จํานวน 100  คะแนน    

9. เกณฑการตัดสิน   
 ผูท่ีจะถือวาเปนผูไดรับการคัดเลือก ตองเปนผูสอบไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60  

10. การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได 
 1. การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได โดยเรียงตามลําดับท่ีจากผูสอบคัดเลือกไดคะแนนสูงสุดลงมา
ตามลําดับ ในกรณีท่ีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
 2. บัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหใชไมเกิน 1 ป นับแตวันประกาศผลการสอบ และหากมีการ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกในตําแหนงเดียวกัน บัญชีตําแหนงนั้นเปนอันยกเลิก 

11. การยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกได 
 ผูใดไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเปนอัน
ยกเลิกบัญชีผูนั้นในบัญชีผูสอบคัดเลือกได คือ 

/1. ผูนั้นได… 
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  1. ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการจางและแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบคัดเลือกได 

  2. ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการจางและแตงตัง้ภายในเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบล
ตาเซะกําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนใหทราบลวงหนา 

  3. ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการไดตามกําหนดเวลาท่ีจางและแตงตั้งใน
ตําแหนงท่ีสอบคัดเลือกได  

12. การจางและแตงตั้ง 
 ผูสอบคัดเลือกไดจะไดรับการจางและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบคัดเลือกไดตาม
ตําแหนงวาง ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    4    เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2554 
 
 
 
      (นายสุรศักดิ์  กาลูแป) 

      นายกองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ 
 
 


