ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนพนักงานจาง
ในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ
..............................................................................
ดวยองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จะดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ
อาศัยอํานาจตาม ขอ 18 ขอ 19 และขอ 20 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ
- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข

จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผูรับสมัครงาน
2.1 คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป ผู ส มั ค รซึ่ ง จะได รั บ การจ า งพนั ก งานจ า ง ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป และไมเกิน 60 ป ในวันสมัครสอบ
๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
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๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
๗) ไมเปนผูที่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘) ไมเปนผูที่เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามผนวก ก. แนบทายประกาศนี้
3. การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรร สามารถติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข ๐-๗๓๖๗-๐๐๕๒ ตั้งแตวันที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
3.2 เอกสารหลักฐานที่ตองนํามายื่นพรอมกับใบสมัคร
(1) ใบสมัครตามแบบที่ อบต.ตันหยงลิมอ กําหนด
จํานวน 1 ฉบับ
(2) บัตรประชาชนตัวจริง พรอมสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
(3) ทะเบียนบานตัวจริง พรอมสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
(4) หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาตัวจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(5) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตากันแดด
ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 3 รูป
(6) ใบรับรองแพทยปริญญาที่ระบุผานการตรวจสุขภาพ และออกใหไมเกิน 1 เดือน
(ออก ณ สถานพยาบาลของรัฐ เทานั้น)
จํานวน 1 ฉบับ
(7) หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
ทะเบียนสมรส (กรณีชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ทั้งนี้สําเนา
หลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวดวย หากผูใดใชเอกสารอัน
เปนเท็จองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ จะดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
(1) ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตรงตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครนี้จริงและจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่ตรวจสอบ
พบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศนี้หรือขอความที่แจงไวในใบสมัครหรือ
เอกสารที่ใชประกอบการสมัครไมถูกตองครบถวน หรือวุฒิที่ใชในสมัครไมถูกตอง องคการบริหารสวนตําบล
จะไมรับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผูสมัครจากบัญชีรายชื่อรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร หรือยกเลิกสัญญา
จางไดตามแกกรณี
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(2) ผู ส มั ค รต อ งแจ ง สถานที่ ติ ด ต อ ได ท างจดหมายลงทะเบี ย นในเขตจ า ยของการ
ไปรษณียไวในใบสมัครและกรณีที่ที่แจงสถานที่อยูไมชัดเจนสถานที่อยูไมชัดเจนทําใหไมสามารถติดตอได
ผูสมัครจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ไมได
3.4 คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผู ส มั ค รต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ที่ ที่ ส มั ค รเข า รั บ การเลื อ กสรร
จํานวน 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)
คาธรรมเนี ยมในการสมัครงานจะไมจายคืนเมื่อไดป ระกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ สอบแลว
เวนแตมีการยกเลิกการสอบทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต จึงจะจายคืนคาธรรมเนียม
สอบแกสมัครเฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรรเปน
พนักงานจาง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ และระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินการเลือกสรร
ในวั นพฤหั สบดี ที่ 3 ตุ ลาคม 2562 ณ ที่ ทํ าการองค การบริ หารส วนตํ าบลตั นหยงลิ มอ และทางเว็ บไซด

www.tanyonglimo.go.th

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
องคการบริ หารส ว นตํ าบลตันหยงลิมอ จะเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
“สมรรถนะ” ที่ จํา เป น ต องใช สํ า หรั บ การปฏิบัติงานในตําแหนงที่องคการบริห ารสว นตําบลตันหยงลิมอ
กําหนด แบงออกเปน 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 200 คะแนน
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน (สอบขอเขียน)
- เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย
- ความรูความสามารถดานเหตุผล
ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม 50 คะแนน (สอบขอเขียน)
ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- พระราชบั ญญั ติ สภาตํ าบลและองค การบริ หารส วนตํ าบล พ.ศ.2537
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
- พระราชบั ญญั ติ ส ภาตํ าบลและองค การบริ หารส วนตํ าบล พ.ศ.2537
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
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ค. ภาคความรู เหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง (สั ม ภาษณ ) คะแนนเต็ ม
หลักเกณฑการสัมภาษณ
1. ประวัติสวนตัว การศึกษา จริยธรรมและคุณธรรม
2. ประสบการณความสามารถพิเศษ
3. การควบคุมอารมณ อุปนิสัย ทวงทาวาจา การแตงกาย
4. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ
5. มนุษยสัมพันธ การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน รวมสังคม
6. สอบภาคปฏิบัติ

100 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
50 คะแนน

6. เกณฑการตัดสิน
การตัดสินวาผูใดไดรับการเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ
ใหถือเกณฑวาตองเปนผูผานการประเมินสมรรถนะตามที่องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ กําหนดไดคะแนน
ในแตละภาคการประเมินไมต่ํากวารอยละ 60
7. วัน เวลา และสถานที่ดําเนินการเลือกสรร และระเบียบการเกี่ยวกับการเลือกสรร
7.1 วั น เวลา และสถานที่ดําเนินการเลือกสรร (ตั้ งแตเวลา 10.00 เปน ตน ไป)
องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ จะดําเนินการเลือกสรรพนักงานจาง ในวันจันทร ที่ 7 ตุลาคม 2562
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ
7.2 ผูเขารับเลือกสรรปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
(1) แต งกายใหสุ ขภาพเรียบรอย และใหเตรีย มชุดที่เหมาะสําหรับ ใชทดสอบการ
ปฏิบัติการดวย
(2) นําบัตรประจําตัวประชาชนตามคําสั่ง และบัตรประจําตัวผูสมัครมาแสดงในวัน
เลือกสรรดวย
(3) ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําคณะกรรมการ หรือเจาหนาที่
ดําเนินการเลือกสรรโดยเครงครัด
(4) ต อ งทํ า การใดๆ อัน เป น การรบกวนผูส มั ค รคนอื่ น หากไมป ฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ การ
คัดเลือก หรือพยายามทุจริต อาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการคัดเลือก และคณะกรรมการมีสิทธิ์สั่งงดการให
คะแนนได
8. การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตั น หยงลิ ม อ จะประกาศผู ผ า นการเลื อ กสรรภายใน
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ

-5–
9. การขึ้นบัญชี
9.1 การขึ้ นบั ญชี ผู ผ านการเลื อกสรรเป นพนั กงานจ างองค การบริ หารส วนตํ าบลตั นหยงลิ มอ
จะเรียงลําดับที่จากผูไดรับคะแนนสอบขอเขียน และคะแนนสอบสัมภาษณรวมกันสูงสุดลงมาตามลําดับ
ในกรณีไดคะแนนรวมเทากันใหผูที่ไดรับคะแนนสอบขอเขียนเทากันอยูในลําดับที่สูงกวา หากคะแนนสอบ
ขอเขียนเทากันอีกจะใหผูสมัครที่ไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูลําดับที่สูงกวา
9.2 บัญชีผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานจาง มีระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชี
แตมีการเลือกสรรอยางเดียวกันนั้นอีก และไดขึ้นบัญชีผานการเลือกสรรใหมแลว บัญชีผูไดรับการเลือกสรร
ครั้งกอนเปนอันยกเลิก
9.3 กรณีที่มีผูผานการคัดเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตราวางใน
ลั ก ษณะเดี ย วกั น หรื อ คล า ยคลึ ง กั น ซึ่ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตั น หยงลิ ม อ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนราธิวาส อาจพิจารณาจัดจางผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู
ผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุก็ได

คัดเลือก

10. กําหนดระยะเวลาจาง และการทําสัญญาจาง
10.1 ผูผานการเลือกสรร จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการ

10.2 ถาผูผานการเลือกสรรไดรับการบรรจุและแตงตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกวาที่ไดกําหนด
ตามประกาศนี้จะนํามา เพื่อเรียกรองสิทธิใดๆ เพื่อประโยชนตนเองไมได
10.3 การทําสัญญาจาง ผูใดรับการขึ้นบัญชีจะไดรับการทําสัญญาจางเปนพนักงานจางใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดนราธิวาส ตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไว
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

(นายไซเดน อาแวเตะ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ

ภาคผนวก ก.
แนบทายประกาศ องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ
เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562
***************************************
ชื่อตําแหนง
สังกัด
ประเภท

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
สํานักปลัด
พนักงานจางตามภารกิจ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
- วุฒิการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชา
หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการ
ใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ
หรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต
การกํ า กั บ ตรวจสอบโดยทั่ ว ไป หรื อ ตามคํ าสั่ งตามที่ได รับ มอบหมาย เชน ร างโตต อบ บั น ทึก ย อเรื่อ ง
รวบรวมขอมูล จัดทํารายงาน บันทึกขอมูล จดทะเบียนพาณิชย สถิติการใหความชวยเหลือหรือแกไขปญหา
ของประชาชน จัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล/หนังสือรับรองความประพฤติ รวบรวม
เอกสารสําหรับการประเมินผูบริหารและการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA) จัดระเบียบงานขอมูล
ขาวสาร ประจําศูนยขอมูลขาวสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารสื่อออนไลน เว็ปไซต อบต.
สํานักงาน และปายประชาสัมพันธหมูบาน รายงานผลการใชบริการขอมูลขาวสาร ประจําป และสถิติที่ตองใช
ความรูทางเทคนิคหรือ วิชาการดานใดดานหนึ่ง ไดแก ความรูเกี่ยวกับงานธุรการสาขาตางๆ คอมพิวเตอร
วิทยาศาสตร หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา ติดตามการเบิกจายพัสดุ การตรวจสอบลงหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและใหบริการเอกสารสําคัญของทางราชการ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียม
เอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม ดําเนินการจัดโครงการจัดงานตามที่ไดรับมอบหมาย เปนตน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
คาตอบแทน
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราคาตอบแทน
สิทธิประโยชนอื่น
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง

9,400

บาท

ชื่อตําแหนง
สังกัด
ประเภท

ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
พนักงานจางตามภารกิจ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
- วุฒิการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชา
หรือทางการสาธารณสุข โภชณาการ การแพทยแผนไทย หรือ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่เปนผูชวยดานงานควบคุมและปองกันโรค จัดประชุม จัดอบรม รวบรวมขอมูล
จัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ เรื่องโรคติดตอ และโรคติดตออุบัติใหม งานคุมครองผูบริโภค พรอมจัด
กิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานสาธารณสุข และรวมวาง
ระบบกับเครือขายการเฝาระวังปองกันภัยสุขภาพ สงเสริมการรักษาและฟนฟูสุขภาพกายใจ เพื่อแกปญหา
ประชาชนในพื้นที่ไดทันกับสถานการณ จัดทําแผนปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานในชุมชน ใหเปนไปตามระบบ
และกลไก ประสานงานและอํานวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ซึ่งตองการผูชวยในการปฏิบัติงานที่มีความรู ความสามารถในดานสาธารณสุขและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คาตอบแทน
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราคาตอบแทน
สิทธิประโยชนอื่น
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง

9,400

บาท

