
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเปนพนักงานจางของ

องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน
--------------------------------------

ดวยองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปน
พนักงานจางท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน รวมจํานวน 3 อัตรา

อาศัยอํานาจตามความในขอ 18 และ ขอ 19 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2547
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557) ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เปนพนักงานจางท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1. ตําแหนงท่ีรับสมัคร
1.2 พนักงานจางท่ัวไป   จํานวน 1 ตําแหนง  รวม 3 อัตรา  ดังนี้

1.2.1 ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 อัตรา
1.2.2 ระยะเวลาการจาง  ไมเกินคราวละ 1 ป
1.2.3 คาตอบแทนอัตราเดือนละ 9,000 บาท

2. คุณสมบัติ
2.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการrพนักงานสวนตําบล

จังหวัดยะลา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2547 (แกไขเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557) ดังนี้

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

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ไดแก

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

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

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

/(9) ไมเปน...
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(9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(ก) คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี
(ข) หนาท่ีความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหนาท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือนและท่ีรองรับขยะมูลฝอย
การนําขยะมูลฝอยไปทําลายยังท่ีทําลายและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

3. วัน  เวลาและสถานท่ีรับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร  ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครไดท่ี  สํานักปลัด องคการบริหารสวน

ตําบลบาโงยซิแน ตั้งแตวันท่ี 14 - 22 ตุลาคม 2557 ในวันและเวลาราชการหรือสามารถสอบถามไดท่ี
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน ตําบลบาโงยซิแน อําเภอยะหา จังหวัดยะลา โทรศัพท
0-7325-0345 และ 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) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบบั
(4) ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามขอ 2.1 (4) ซึง่ออกใหไม

เกิน 1 เดือน  นับตั้งแตวันตรวจรางกาย (ฉบับจริง) โดยสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาล เอกชนโดย
แพทยปริญญา จํานวน 1 ฉบับ

(5) 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
บริหารสวนตําบลบาโงยซิแน จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร  หรือถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการ
เลือกสรรและไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ

5. คาธรรมเนียมการสมัคร
ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมสมัคร  ในอัตรา 100 บาท (คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให

เม่ือไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว)

/6. การประกาศรายชื่อ
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6. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและ

เลือกสรร ในวันท่ี 24 ตุลาคม 2557 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน

7. วิธีการสรรหาและเลือกสรรและเกณฑการตัดสิน
ใหคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ี

จําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เหมาะสมกับงานมากที่สุดเปนพนักงานจาง โดยวิธีการ
ดงันี้

7.1. ทดสอบความรูความสามารถทักษะท่ีเก่ียวของกับตําแหนงหนาท่ี
จํานวน 50 คะแนน ทดสอบดวยสถานการณจําลอง โดยพิจารณาจากความสามารถ ปฏิภาณ ไหวพริบ
บุคลิกอยางอ่ืน  เปนตน

7.2. ทดสอบความรู ความสามารถความเหมาะสมกับตําแหนงดวยการสัมภาษณ
จํานวน 50 คะแนน จะประเมินผูเขาสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว
ประวัติ การศึกษา ประวัติการทํางาน พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบและจากสัมภาษณ เชน ความรูท่ี
อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา  อุปนิสัย อารมณ
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคม และ สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืนเปนตน

การตัดสินวาผูใดเปนผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรไดถือเกณฑวาตองเปนผูไดรับ
การสรรหาและเลือกสรรไดมีคะแนนไมต่ํากวารอยละหกสิบ

8. การประกาศวัน  เวลาและสถานท่ีเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี 28 ตุลาคม

2557 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน

9. การประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก
องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก ในวันท่ี 30

ตุลาคม ๒๕๕7 เวลา 10.00 น. ณ ปายประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน และทาง
www.bangoycinae.go.th

10. เกณฑการตัดสินและการข้ึนบัญชีสอบคัดเลือก
10.๑ การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกได ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนน

รวมกันไมต่ํากวารอยละหกสิบของคะแนนเต็ม  ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ผูสอบไดคะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
เทากัน  ผูใดไดคะแนนทดสอบความรูความสามารถทักษะท่ีเก่ียวของกับตําแหนงหนาท่ี มากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับท่ีสูงกวา  ถายังคงไดคะแนนเทากันอีก  ก็ใหผูท่ีไดรับเลขประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบกอนเปนผูท่ีอยูใน
ลําดับท่ีสูงกวา

10.๒ บัญชีผูสอบแขงขันได  จะใชเพ่ือแตงตั้งเปนระยะเวลา ๑ ป  นับแตวันข้ึนบัญชี
แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันนี้อีก  และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว  บัญชีผูสอบแขงขันนี้เปน
อันยกเลิก

/10.3 ผูใดข้ึนบัญชี...
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10.๓ ผูท่ีไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  ใหเปนอัน
ยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ

(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบได
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัว  เพ่ือรับการแตงตั้งภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
(๓) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการไดตามกําหนดเวลาท่ีจะแตงตั้งใน

ตําแหนงท่ีสอบได
(๔) ผูนั้นไดรับการแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบไดไปแลว  ใหยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้นไว

ในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
11. การบรรจุและแตงตั้ง

ผูผานการเลือกสรร  จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเปนพนักงานจางตามลําดับ
ที่ในบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรในแตละตําแหนงตามตําแหนงวางและความประสงคขององคการบริหาร
สวนตําบลบาโงยซิแน โดยกําหนดใหบัญชีมีอายุไมเกิน 1 ป โดยจะตองทําสัญญาจางกับองคการบริหารสวน
ตําบลบาโงยซิแน ตามแบบสัญญาจางท่ีกําหนด

อนึ่ง  สําหรับการแตงตั้งผูผานการเลือกสรร  หากองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน
ตรวจสอบพบภายหลังวาผูผานการเลือกสรรมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิ์สมัคร
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุและ
แตงตั้งและขอยกเลิกกรณีท่ีไดบรรจุและแตงตั้งไปแลว

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ  วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

(นายมูฮํามัดมุขตา   บาฮี)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน


