
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
เร่ือง   รับสมัครสอบแขงขนัเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจ 

 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554 
**************** 

  ดวยคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา      (ก.อบต.จังหวดัยะลา)  ใน

การประชุม    คร้ังที่  9 / 2553  เมื่อวันที ่ 15 กันยายน  2553  มีมติเห็นชอบในการปรับปรุงแผน

อัตรากําลังพนกังานจาง 4 ป  (พ.ศ.2552 – 2555 )  นั้น 

  ฉะนั้น   อาศยัอํานาจ ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจังหวัดยะลา  
เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนกังานจาง  ลงวนัที่  26   กรกฎาคม   2547     หมวด  4  จงึ

ประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลทาธง   โดยมีรายละเอยีด   ดังนี ้
  1.วิธีดําเนินการ 
   องคการบริหารสวนตําบลทาธง จะเปดรับสมัครผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิ
ตางๆตามที่ระบุไวในขอ 3.2  โดยรับสมัคร ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาธง อําเภอรามัน 
จังหวดัยะลา ระหวางวันท่ี  2 –  30  พฤศจิกายน   2553 ในวนัเวลาราชการ และประกาศรายชื่อผูมี
สิทธ์ิสอบวัน เวลาและสถานที่ภายใน วันท่ี  1 ธันวาคม  2553      สําหรับผูที่สอบผานเกณฑประเมนิ
ไมนอยกวารอยละหกสิบ จะไดรับการขึ้นทะเบียนผูสอบแขงขันไดโดยเรียงลําดับจากผูสอบแขงขัน
ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ และใหบัญชีสอบแขงขันใชไดไมเกนิ 1 ป นับแตวันที่ขึน้บญัชี 
เวนแตมีการสอบแขงขันในตําแหนงเดียวกันนั้น และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว 
  2.ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ 

    ก.ตําแหนง  พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน   1  ตาํแหนง 
   2.1   ตําแหนง    ผูชวยชางไฟฟา               จํานวน  1  อัตรา 
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3.คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิสมคัรสอบคัดเลือก 

   3.1 ผูสมัครสอบตองมีคณุสมบัติท่ัวไป   ดงันี ้
(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกนิหกสิบป 
(3) เปนผูเสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ตามรัฐธรรมนูญ  แหง
ราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
(5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   ไร

ความสามารถหรือจิตฟนเฟอน  ไมสมประกอบ  หรือเปนโรค
ดังตอไปนี ้
5.1.โรคเร้ือนในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

         5.2.วัณโรคในระยะอันตราย 

         5.3.โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

         5.4.โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

         5.5.โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   (6)ไมเปนผูทีอ่ยูในระหวางถูกพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไว

กอน  ตามมาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของพนักงาน
สวนตําบล    ตามกฎหมายอื่น 

   (7)ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  จนเปนที่รังเกยีจของสังคม 

   (8)ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง   หรือเจาหนาทีใ่นพรรคการเมือง 

   (9)ไมเปนบุคคลลมละลาย 

   (10)ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคกุ   

เพราะกระทําความผิดอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือ
ความผิดลหุโทษ 

   (11)ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก   ปลดออก  หรือไลออก  จาก

รัฐวิสาหกจิหรือหนวยงานอืน่ของรฐั 
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   (12)ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินยั

ตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑและวธีิการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวน
ตําบล  ตามกฎหมายวาดวยการระเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน   หรือตามกฎหมายอื่น 

   (13)ไมเปนผูเคยลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินยัตามมาตรฐานทั่วไป   

หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล  ตามกฎหมายวา
ดวยระเบยีบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  หรือตามกฎหมายอื่น 

   (14)ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ                          

   

                                       3.2.ผูสมัคสอบตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดงันี ้
  (1 ) ตําแหนง  ผูชวยชางไฟฟา 

               ไดรับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทยีบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางชางไฟฟา 
ชางอิเลคโทรนิคสหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาํหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได   
  สําหรับพระภกิษุ หรือสามเณร องคการบริหารสวนตําบลทาธงไมรับสมัครสอบ
และไมอาจเขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุเปนพนักงานจางตามภารกิจ ทั้งนี้ เปนไปตามนัยหนังสือกรม
สารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ที่ นว 89/2551 ลงวนัที่ 27 มิถุนายน 2551  และตามความในขอ 
5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มนีาคม 2538 
 

                        4.เงินเดือนท่ีจะไดรับ 

  4.1.ผูที่สอบแขงขันไดและไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนกังานจาง

ตามภารกิจ    จะไดรับคาตอบแทน ขั้นต่ํา ขั้น จ.1  เงินเดอืน    คือ   5,760.-   บาท 

 

  5.ระยะเวลาการจาง 
  ผูที่สมัครสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งจากองคการบริหารสวน
ตําบลทาธงเปนเวลา   4   ป  นับตั้งแตวันทีท่ําสัญญาจาง 
 
  6.วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบแขงขัน 

  ใหผูประสงคจะสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่องคการบริหารสวนตําบล
ทาธง  ซ่ึงเปนที่ตั้งของสถานที่สอบ  ตั้งแต วันที่  2 – 30  พฤศจิกายน  2553  ในวนัราชการ  ภาคเชา  
เวลา  09.00 – 12.00 น.  ภาคบายเวลา  13.00  - 16.00 น. 
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  คาธรรมเนียมสอบ 

   ผูสมัคสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงทีส่มัครในอัตรา 
100 บาท เมื่อสมัครสอบแลวคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให ไมวากรณีใด ๆ  
  เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่พรอมใบสมคัรสอบ                                                               

   ผูสมัครสอบตองกรอกใบสมัครดวยตนเอง  พรอมดวยหลักฐาน  
ดังตอไปนี ้
   ( 1.) สําเนาประกาศนยีบตัรวิชาชีพ    ประกาศนยีบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง  ปริญญาบัตร   หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript  of 

Records) ที่ แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบ   จํานวน  1  ฉบับ  ทั้งนี้ผูที่

จะถือวาเปนผูสําเร็จการศกึษาตามหลักสตูรขั้นประกาศนียบัตร  หรือปริญญาบัตร  ของสถานศึกษา
ใดนั้น  จะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานัน้ๆเปนเกณฑโดยผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมตัิ
ภายในวันปดรับสมัคร  คือ  วันท่ี  30  พฤศจิกายน  2553   
   ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัคร
สอบได   ก็นาํหนังสือรับรองคณุวุฒิที่สถานศึกษาออกให   โดยระบสุาขาวิชาสําเร็จการศึกษาและ
วันที่ไดรับอนมุัติประกาศนยีบัตร  หรือปริญญาบัตร  ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวนัปดรับสมัครมา
ยื่นแทนก็ได  คือ  วันที่  30   พฤศจิกายน  2553 
   (2.)ใบสมัครสอบ พรอมรูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตา

ดํา  ขนาด  1  นิ้ว   ถายมาแลวไมเกนิ  6 เดือน  (นับถึงวนัเปดรับสมคัร)  จํานวน  3  รูป สําหรับติด

ที่ใบสมัคสอบ จํานวน 1 รูป  และบัตรประจําตัวสอบ จํานวน 2 รูป( กอนตัดรูปในใบสมัครและ
บัตรประจําตัวสอบใหเขียนชือ่ นามสกุลและจังหวัดทีย่ื่นใบสมัครไวดานหลังรูปถายดวย )  

                          (3. ) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนที่ยังไมหมดอายุและหรือสําเนา
ทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบบั 

   (4.)ใบรับรองแพทย ที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ  ก.พ.  หรือ

ตามที่ระบุไวใน ขอ 5 และ   ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน  นบัตั้งแตวนัปดรับสมัคร  จํานวน  1  ฉบับ 

   สําหรับการรับสมัครสอบครั้งนี้  ใหผูสมัครสอบตรวจสอบและรับรองวา
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  
ในกรณีที่มีการผิดพลาด หรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน หรือไมถูกตอง อันเกิดจากผูสมัครสอบ 
องคการบริหารสวนตําบลทาธง โดยคณะกรรมการดําเนนิการสอบ จะตัดสินวาเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการรับสมัครสอบและไมมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว  

/7.การประกาศ... 
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  7.การประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบแขงขัน  วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ
เก่ียวกับการสอบ 

 7.1. องคการบริหารสวนตําบลทาธง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบแขงขันในวันท่ี   1

ธันวาคม   2553 

 7.2. ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบยีบเกี่ยวกับการสอบแขงขัน จะประกาศในวนัท่ี   1 
ธันวาคม    2553 

 7.3. กําหนดวนัสอบแขงขันวันที่  7   ธันวาคม   2553  
 7.4. ประกาศผลการสอบแขงขัน ในวันที่  8   ธันวาคม   2553  ณ  ปายประกาศขององคการ
บริหารสวนตําบลทาธง  
                                                 

8.หลักสูตรและวิธีการสอบ  
ภาคความรูความสามารถทั่วไป( ภาค ก )    คะแนนเต็ม  200  คะแนน 

  จะทดสอบความรูความสามารถของผูสมัครโดยการใหผูสมัครฝกปฏิบัติงานจริง
หรือแสดงทักษะเฉพาะของผูสมัครที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน   

  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 จะทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงหนาทีจ่ากประวัติ
สวนตัว   ประวัติการศึกษา   ประวัติการทํางาน   และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นและจากการ
สัมภาษณ  เพือ่พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ  เชน  ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่  และความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิม 
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอื่นเปนตน 

9เกณฑการตัดสิน 

ผูที่จะถือวาเปนผูสอบผานใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนนสอบหลักสูตร 

กลาวคือ ตองผานภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข.) ภาคความเหมาะสมกบั
ตําแหนง (ภาค ค.) รวมทั้งหมดตองไมต่ํากวารอยละ 60 

10การบรรจุแตงตั้ง 
ผูที่สอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนกังานจางตามภารกิจ 

ในตําแหนงที่เปดสอบ ตามลําดับของคะแนนสูงสุดลงมา ซ่ึงทาง อบต.ทาธง จะสงหนงัสือไปถึง
ภูมิลําเนาของผูที่สอบแขงขันได เพื่อมารายงานตวัและเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับการปฏิบัติหนาที่ 
ตามวัน เวลาทีท่ี่ไดแจงไป อนึ่งถาผูสอบแขงขันไดและถาลําดับที่ที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง มี 

/วุฒิการศกึษา... 
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วุฒิการศึกษาสูงกวาที่กําหนดไว ในประกาศ ที่จะนํามาใหเพื่อเรียกรองสิทธิใด ๆ เพื่อ
ประโยชนของตนเองมิได 

คณะกรรมการพนักงานในตําบลทาธง ดําเนินการสอบแขงขันดังกลาวในรูปของ
คณะกรรมการโดยยดึหลักความรูความสามารถ ความเสมอภาคและเปนธรรม อยาหลงเชื่อหรือยอม
เสียทรัพยสินใหแกบุคคลที่อางวาสามารถชวยเหลือใหสอบไดและหากผูใดทราบสามารถแจง
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการแตงตั้งเพือ่จัดไดดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกนั 

 

       ประกาศ   ณ    วนัที่  26  ตุลาคม  พ.ศ.  2553 
 

 

                                                              (ลงชื่อ)................................................. 
                                                                                   (นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
                                                                           นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


