
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน
เรื่อง  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน

--------------------------------------
ดวยองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปน

พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน รวมจํานวน 4 อัตรา

อาศัยอํานาจตามความในขอ 18 และ ขอ 19 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2547
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปของ
องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1. ตําแหนงท่ีรับสมัคร
1.1 พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน 3 ตําแหนง  รวม 3 อัตรา  ดังนี้

1.1.1 ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
1.1.2 ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ(สวนการคลัง) จํานวน 1 อัตรา
1.1.3 ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ(สวนโยธา) จํานวน 1 อัตรา
1.1.4 ระยะเวลาการจาง  ไมเกินคราวละ 4 ป
1.1.5 คาตอบแทนอัตราเดือนละ 6,050 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือน

ละ 2,950 บาท
1.2 พนักงานจางท่ัวไป   จํานวน 1 ตําแหนง  รวม 1 อัตรา  ดังนี้

2.1.1 ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
2.1.2 ระยะเวลาการจาง  ไมเกินคราวละ 1 ป
2.1.3 คาตอบแทนอัตราเดือนละ 5,340 บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือน

ละ 3,660 บาท
2. คุณสมบัติ

2.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการrพนักงานสวนตําบล
จังหวัดยะลา เรื่อง  หลักเกณฑและเงือ่นไขเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2547 ดังนี้

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป  และไมเกิน 60 ป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ  หรือ

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ไดแก

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฎอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติด
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

/(5) ไมเปน.....
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(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน
(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

(9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน

(1) ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทําแผนงานดําเนินการและ

สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถ่ินเพ่ือชวยเหลือเปนผูนําและเปนท่ี
ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มใน
การพัฒนาชุมชนในทองถ่ินของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถ่ินอยางใกลชิด ใหคําแนะนําและ
ฝกอบรมประชาชนในทองถ่ินตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายไดตอครอบครัว
ในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ี
เก่ียวของเพ่ือชวยเหลือประชาชนในทองถ่ินทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาท่ี ก.พ.

ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง
(2) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาท่ีไมยาก

ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด หรือ
ละเอียดถ่ีถวน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายลักษณะงานท่ีปฏิบัติ รับ สง ลงทะเบียน แยกประเภท
และจัดสงหนังสือ เอกสาร  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือ
โตตอบงายๆ ตรวจทานความถูกตองของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพและคัดสําเนา หนังสือเอกสาร ตรวจ
เอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการตางๆ ชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวม
ขอมูลและสถิติท่ัวไป ชวยทําบันทึก ยอเรื่อง ชวยจัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ชวย
ติดตออํานวยความสะดวก และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา ท่ี ก.

อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการ หรือ
หนวยงานของรัฐ ท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง

/(3) ตําแหนง...
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(3) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาตลอดจนรักษาและแกไขขัดของเล็ก ๆ  นอย ๆ

ของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง และปฏิบัติตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีความรูความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาไดเปนอยางดีและ

ไดรับใบอนุญาตขับรถตรงตามท่ีกฎหมายกําหนด
3. วัน  เวลาและสถานท่ีรับสมัคร

ใหผูประสงคจะสมัคร  ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครไดท่ี  สํานักปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลบาโงยซิแน ตั้งแตวันท่ี 3 -11 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการหรือสามารถสอบถามไดท่ี
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน ตําบลบาโงยซิแน อําเภอยะหา จังหวัดยะลา โทรศัพท 0-
7325-0345 หรือ www.bangoycinae.go.th

4. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาย่ืนพรอมใบสมัคร
4.1 ผูสมัครสอบจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร

ใหถูกตองและครบถวน  พรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและสําเนาถูกตอง  อยางละ 1 ชุด  มายื่นในวันสมัคร  ดังนี้
(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา  ขนาด 1 นิ้ว  หรือ 3/4

ซม. ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จํานวน 3 รูป  และใหผูสมัครเขียนชื่อ - สกุล
ตําแหนงท่ีสมัครไวดานหลังรูปถายทุกรูป

(2) สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดง
วาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร  โดยผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวน 1 ฉบับ

(3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบบั
(5) ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามขอ 2.4 (2.4.1 –2.4.5)

ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน  นับตั้งแตวันตรวจรางกาย (ฉบับจริง) โดยสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาล
เอกชนโดยแพทยปริญญา จํานวน 1 ฉบับ

(6) เอกสารอ่ืน ๆ  เชน  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
ทะเบียนหยา (ถามี)

4.2 ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของผูมีสิทธิสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับ
สมัครจริงและจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมัคร  พรอมทั้งยื่น  และแสดงหลักฐานตาม
วัน  เวลา  และสถานที่ที่กําหนด  กรณียื่นเอกสารไมครบถวน  จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใชสมัคร  จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย

4.3 หากตรวจสอบภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามท่ีกําหนดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชุมพร  จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร  หรือถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
และไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ

ผูสมัครจะตองแจงสถานท่ีติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตของการไปรษณียไวในใบสมัคร
และในกรณีท่ีแจงสถานท่ีอยูไมชัดเจนทําใหไมสามารถติดตอทางไปรษณียได ผูสมัครจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได

/5. คาธรรม...
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5. คาธรรมเนียมการสมัคร

ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนยีมสมัคร  ในอัตรา 100 บาท (คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให
เม่ือไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว)

6. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร  จะปดประกาศใหทราบกอนการดําเนินการ

สรรหาและเลือกสรร ไมนอยกวา 5 วัน  ใหเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองไปตรวจดูรายชื่อเอง หรือ
www.bangoycinae.go.th

7. วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางตามภารกิจ
ใหคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ี

จําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เหมาะสมกับงานมากที่สุดเปนพนักงานจาง  โดยวิธีการ
ดังนี้

7.1 ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน ทดสอบความรูความสามารถโดยสอบ
ขอเขียน (ขอสอบปรนัย 70 ขอ  คะแนนเต็ม 70 คะแนน) ดังนี้

7.1.1 ความรูพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552

7.1.2 ความรูเก่ียวกับงานพัฒนาชุมชนท่ัวไป
7.1.3 ความรูระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552
7.1.4 ความรูระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความ

พิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553
7.2 ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ ทดสอบความรูความสามารถโดยสอบขอเขียน

(ขอสอบปรนัย 70 ขอ  คะแนนเต็ม 70 คะแนน) ดังนี้
7.2.1 ความรูพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552
7.2.2 ความรูระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548
7.2 สอบสัมภาษณ 30 คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ประเมินสมรรถนะ

จากประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน  ความรูท่ีจะใชประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีความเหมาะสมกับตําแหนง
ทวงที  วาจา อารมณ ทัศนคติและบุคลิกภาพอ่ืน

8. ประกาศวัน  เวลาและสถานท่ีเลอืกสรร
วัน  เวลาและสถานท่ีเลือกสรร  จะประกาศใหทราบกอนดําเนินการเลือกสรร

ไมนอยกวา 5 วันทําการ
9. เกณฑการตัดสิน

ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานจาง  จะตองไดคะแนน  ดังนี้
9.1 กรณีตําแหนงท่ีประเมินสมรรถนะ โดยวธิีการสอบขอเขียน 70 คะแนน และ

สัมภาษณ 30 คะแนน ผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองไดคะแนนท้ังสองภาคไมต่ํากวารอยละ 60 คะแนน
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10. การประกาศรายช่ือผูไดรับการเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน จะประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกสรรใหทราบ

โดยจะปดประกาศไว  ณ  ปายประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน หรือสามารถสอบถาม
ไดท่ีสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน ตําบลบาโงยซิแน อําเภอยะลา จังหวัดยะลา โทรศัพท
0-7325-0345 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.bangoycinae.go.th

11. การบรรจุและแตงตั้ง
ผูผานการเลือกสรร  จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเปนพนักงานจางตามลําดับ

ที่ในบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในแตละตําแหนงตามตําแหนงวางและความประสงคขององคการบริหาร
สวนตําบลบาโงยซิแน โดยกําหนดใหบัญชีมีอายุไมเกิน 1 ป โดยจะตองทําสัญญาจางกับองคการบริหารสวน
ตําบลบาโงยซิแน ตามแบบสัญญาจางท่ีกําหนด

อนึ่ง  สําหรับการแตงตั้งผูผานการเลือกสรร  หากองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน
ตรวจสอบพบภายหลังวาผูผานการเลือกสรรมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิ์สมัคร
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุและ
แตงตั้งและขอยกเลิกกรณีท่ีไดบรรจุและแตงตั้งไปแลว

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ  วันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

มูฮํามัดมุขตา   บาฮี

(นายมูฮํามัดมุขตา   บาฮี)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน


