
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนพนักงานจาง 

ในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ 
.............................................................................. 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ  อําเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส จะดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ 

  อาศัยอํานาจตาม ขอ  18 ขอ 19 และขอ 20 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2547 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  ลงวันท่ี  13  สิงหาคม  2547  จึงประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเปนพนักงานจาง  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  ตําแหนงท่ีรับสมัคร   
  ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ 
  -  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
 -  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข   จํานวน 1 อัตรา 
   
 2.  คุณสมบัติของผูรับสมัครงาน 
  2.1  คุณสมบัติ ท่ัวไป  ผูสมัครซ่ึงจะไดรับการจางพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและ        
ไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
 ๑) มีสัญชาติไทย 
 ๒) มีอายุไมต่ํากวา  18  ป และไมเกิน  60  ป ในวันสมัครสอบ 
 ๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 ๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล   ดังนี้ 
       (ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม                                  
 (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
 (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 ๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี     
ในพรรคการเมือง 
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 ๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
 ๗) ไมเปนผูท่ีเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา   เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๘) ไมเปนผูท่ีเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามผนวก ก.  แนบทายประกาศนี้ 

   
 3. การรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรร 
  3.1 วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
 ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรร สามารถติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร   
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข ๐-๗๓๖๗-๐๐๕๒ ตั้งแตวันท่ี 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ  
 3.2 เอกสารหลักฐานท่ีตองนํามายื่นพรอมกับใบสมัคร  
 (1)  ใบสมัครตามแบบท่ี  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)  ใบรับรองแพทยปริญญาท่ีระบุผานการตรวจสุขภาพ และออกใหไมเกิน 1 เดือน 
   (ออก ณ สถานพยาบาลของรัฐ เทานั้น)     จํานวน    1    ฉบับ 
 (7)  หลักฐานอ่ืนๆ  เชน  ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  
  ทะเบียนสมรส (กรณีชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ท้ังนี้สําเนา
หลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวดวย หากผูใดใชเอกสารอัน
เปนเท็จองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ จะดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 
 3.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
  (1) ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตรงตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัครนี้จริงและจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ  ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีตรวจสอบ
พบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติไมมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้หรือขอความท่ีแจงไวในใบสมัครหรือ
เอกสารท่ีใชประกอบการสมัครไมถูกตองครบถวน หรือวุฒิท่ีใชในสมัครไมถูกตอง องคการบริหารสวนตําบล
จะไมรับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผูสมัครจากบัญชีรายชื่อรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร หรือยกเลิกสัญญา
จางไดตามแกกรณี 
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  (2) ผูสมัครตองแจงสถานท่ีติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการ
ไปรษณียไวในใบสมัครและกรณีท่ีท่ีแจงสถานท่ีอยูไมชัดเจนสถานท่ีอยูไมชัดเจนทําใหไมสามารถติดตอได
ผูสมัครจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ไมได 
 3.4 คาธรรมเนียมในการสมัคร   
  ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสําหรับตําแหนง ท่ี ท่ีสมัครเขารับการเลือกสรร        
จํานวน  100  บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)   
  คาธรรมเนียมในการสมัครงานจะไมจายคืนเม่ือไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแลว    
เวนแตมีการยกเลิกการสอบท้ังหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต จึงจะจายคืนคาธรรมเนียม
สอบแกสมัครเฉพาะผูท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได 
 
 4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร 
 องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรรเปน
พนักงานจาง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ และระเบียบเก่ียวกับการดําเนินการเลือกสรร   
ในวันพฤหัสบดี ท่ี 3 ตุลาคม 2562  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ และทางเว็บไซด  
www.tanyonglimo.go.th 
 
 5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ จะเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานโดยยึดหลัก  
“สมรรถนะ” ท่ีจําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ 
กําหนด แบงออกเปน 3 ภาค  โดยมีคะแนนรวม  200  คะแนน 
  ก.  ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  คะแนนเต็ม  50  คะแนน  (สอบขอเขียน) 
    -  เหตุการณปจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
    -  ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    -  ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย 
    -  ความรูความสามารถดานเหตุผล 
 
  ข.  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  คะแนนเต็ม  50  คะแนน  (สอบขอเขียน) 
   ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
    - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
    - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537   
แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 
    - พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
   ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข    
    - พระราชบัญญัติความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
    - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537   
แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 

 

http://www.tanyonglimo.go.th/
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  ค.  ภาคความรู เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  
หลักเกณฑการสัมภาษณ 
   1.  ประวัติสวนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม          10   คะแนน 
   2.  ประสบการณความสามารถพิเศษ            10   คะแนน 
   3.  การควบคุมอารมณ  อุปนิสัย  ทวงทาวาจา  การแตงกาย         10   คะแนน 
   4.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ปฏิภาณไหวพริบ 10   คะแนน 
   5.  มนุษยสัมพันธ  การปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงาน  รวมสังคม 10   คะแนน 
   6.  สอบภาคปฏิบัติ   50   คะแนน 
 
 6. เกณฑการตัดสิน 
  การตัดสินวาผูใดไดรับการเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ
ใหถือเกณฑวาตองเปนผูผานการประเมินสมรรถนะตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ กําหนดไดคะแนน
ในแตละภาคการประเมินไมต่ํากวารอยละ 60 
 

7.  วัน  เวลา  และสถานท่ีดําเนินการเลือกสรร  และระเบียบการเกี่ยวกับการเลือกสรร 
  7.1 วัน  เวลา  และสถานท่ีดําเนินการเลือกสรร  (ตั้งแตเวลา 10.00 เปนตนไป)  
องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ จะดําเนินการเลือกสรรพนักงานจาง ในวันจันทร ท่ี 7 ตุลาคม 2562 
ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ 
  7.2 ผูเขารับเลือกสรรปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
 (1)  แตงกายใหสุขภาพเรียบรอย และใหเตรียมชุดท่ีเหมาะสําหรับใชทดสอบการ
ปฏิบัติการดวย 
 (2)  นําบัตรประจําตัวประชาชนตามคําสั่ง และบัตรประจําตัวผูสมัครมาแสดงในวัน
เลือกสรรดวย 
 (3)  ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําคณะกรรมการ  หรือเจาหนาท่ี
ดําเนินการเลือกสรรโดยเครงครัด 
 (4)  ตองทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูสมัครคนอ่ืนหากไมปฏิบัติเก่ียวกับการ
คัดเลือก หรือพยายามทุจริต อาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการคัดเลือก และคณะกรรมการมีสิทธิ์สั่งงดการให
คะแนนได 
  
 8.  การประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
  องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ  จะประกาศผูผ านการเลือกสรรภายใน              
วันพุธ ท่ี 9 ตุลาคม 2562 ณ องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ      
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 9.  การข้ึนบัญชี 
  9.1  การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ           
จะเรียงลําดับท่ีจากผูไดรับคะแนนสอบขอเขียน  และคะแนนสอบสัมภาษณรวมกันสูงสุดลงมาตามลําดับ     
ในกรณีไดคะแนนรวมเทากันใหผูท่ีไดรับคะแนนสอบขอเขียนเทากันอยูในลําดับท่ีสูงกวา หากคะแนนสอบ
ขอเขียนเทากันอีกจะใหผูสมัครท่ีไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูลําดับท่ีสูงกวา 
  9.2  บัญชีผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานจาง มีระยะเวลาไมเกิน 1 ป นับแตวันข้ึนบัญชี
แตมีการเลือกสรรอยางเดียวกันนั้นอีก และไดข้ึนบัญชีผานการเลือกสรรใหมแลว บัญชีผูไดรับการเลือกสรร
ครั้งกอนเปนอันยกเลิก 
 9.3  กรณีท่ีมีผูผานการคัดเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง  และภายหลังมีอัตราวางใน
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนราธิวาส อาจพิจารณาจัดจางผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู
ผานการเลือกสรรท่ียังไมหมดอายุก็ได 
 
 10.  กําหนดระยะเวลาจาง  และการทําสัญญาจาง 
  10.1  ผูผานการเลือกสรร  จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูผานการ
คัดเลือก 
  10.2  ถาผูผานการเลือกสรรไดรับการบรรจุและแตงตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกวาท่ีไดกําหนด
ตามประกาศนี้จะนํามา เพ่ือเรียกรองสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชนตนเองไมได 

   10.3  การทําสัญญาจาง  ผูใดรับการข้ึนบัญชีจะไดรับการทําสัญญาจางเปนพนักงานจางใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดนราธิวาส ตามลําดับท่ีข้ึนบัญชีไว 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี 13  กันยายน  พ.ศ.  2562 
                    

                            
                                                         (นายไซเดน  อาแวเตะ) 
             นายกองคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก. 
แนบทายประกาศ  องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ 

เรื่อง  รับสมัครเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลตันหยงลิมอ  
ลงวันท่ี  13  กันยายน  2562 

*************************************** 
 
ช่ือตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ     
สังกัด  สํานักปลัด 
ประเภท  พนักงานจางตามภารกิจ  
 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 -  วุฒิการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชา
หรือ ก.อบต.รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการ
ใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการ 
หรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  
    -  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต
การกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป หรือ ตามคําสั่งตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน รางโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง 
รวบรวมขอมูล จัดทํารายงาน บันทึกขอมูล จดทะเบียนพาณิชย สถิติการใหความชวยเหลือหรือแกไขปญหา
ของประชาชน จัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล/หนังสือรับรองความประพฤติ รวบรวม
เอกสารสําหรับการประเมินผูบริหารและการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA) จัดระเบียบงานขอมูล
ขาวสาร ประจําศูนยขอมูลขาวสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารสื่อออนไลน เว็ปไซต อบต. 
สํานักงาน และปายประชาสัมพันธหมูบาน รายงานผลการใชบริการขอมูลขาวสาร ประจําป และสถิติท่ีตองใช
ความรูทางเทคนิคหรือ วิชาการดานใดดานหนึ่ง ไดแก ความรูเก่ียวกับงานธุรการสาขาตางๆ คอมพิวเตอร 
วิทยาศาสตร หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา ติดตามการเบิกจายพัสดุ การตรวจสอบลงหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและใหบริการเอกสารสําคัญของทางราชการ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียม
เอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  ดําเนินการจัดโครงการจัดงานตามท่ีไดรับมอบหมาย เปนตน และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
คาตอบแทน  
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราคาตอบแทน  9,400      บาท  
 
สิทธิประโยชนอ่ืน 
 ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง 

 



ช่ือตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข     
สังกัด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ประเภท  พนักงานจางตามภารกิจ  
 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 -  วุฒิการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชา
หรือทางการสาธารณสุข โภชณาการ การแพทยแผนไทย หรือ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได 
    -  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหนาท่ีเปนผูชวยดานงานควบคุมและปองกันโรค จัดประชุม จัดอบรม รวบรวมขอมูล 
จัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ เรื่องโรคติดตอ และโรคติดตออุบัติใหม งานคุมครองผูบริโภค พรอมจัด
กิจกรรมตางๆ เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการดานสาธารณสุข และรวมวาง
ระบบกับเครือขายการเฝาระวังปองกันภัยสุขภาพ สงเสริมการรักษาและฟนฟูสุขภาพกายใจ เพ่ือแกปญหา
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดทันกับสถานการณ จัดทําแผนปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนางานในชุมชน ใหเปนไปตามระบบ
และกลไก ประสานงานและอํานวยความสะดวกในงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงตองการผูชวยในการปฏิบัติงานท่ีมีความรู ความสามารถในดานสาธารณสุขและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 
 
คาตอบแทน  
 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราคาตอบแทน  9,400      บาท 
  
 
สิทธิประโยชนอ่ืน 
 ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง 

 

 


