
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
เร่ือง  รับสมัครสอบคดัเลอืกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและ     

พนักงานจ้างทั่วไป   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

…………………………… 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร  อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา  มีความประสงค์จะ
ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  3  ต าแหน่ง 
และพนักงานจ้างทั่วไป  1  ต าแหน่ง 
 

  ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 หมวด 4  การสรรหา และ
การเลือกสรร ข้อ 19 (1) จึงประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง       
ตามภารกิจ  ดังต่อไปนี้ 
  1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
  1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  3  ต าแหน่ง  คือ 
       -  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ส่วนการศึกษาฯ     จ านวน  1  อัตรา 
       -  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ส่วนโยธา      จ านวน  1  อัตรา 
       -  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สังกัด ส านักงานปลัด อบต.  จ านวน  1  อัตรา 

 1.2  พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  1  ต าแหน่ง  คือ 
     -  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด ส านักงานปลัด อบต.    จ านวน  1  อัตรา 

  

  2.  อัตราค่าตอบแทน 
  2.1  ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะได้รับค่าตอบแทน   
ในอัตราเดือนๆ ละ  6,050.- บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ  2,950.- บาท   
  2.2  ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จะได้รับค่าตอบแทนใน
อัตราเดือนๆ ละ  5,340.-  บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,660.- บาท  
 

  3.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
 3.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
 ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ  4  แห่งประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดยะลา   เรื่อง   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  26   กรกฎาคม   
2547  ดังนี้ 

(1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  และไม่เกินหกสิบปี   
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 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต        

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน      

อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

3.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแน่ง 
ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้าง 
(รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก. ท้ายประกาศนี้) 

            

  4. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่   11 - 20 

มิถุนายน   2557   เวลา  08.30  - 16.30  น. ในวันและเวลาราชการหรือสามารถสอบถามได้ที่  ส านักงานปลัด อบต.  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร   อ าเภอธารโต   จังหวัดยะลา โทรศัทพ์  0 - 7337 - 3445 ต่อ 102  
หรือ  www.banrae.go.th 

 

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันสมัคร  
(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน   1  ฉบับ 
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน   1  ฉบับ  
(3) ส าเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง     

ที่รับสมัคร จ านวน  1  ฉบับ  
(4)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  1 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  

1  ปี (นับถึงวันรับสมัคร)  จ านวน   3  รูป  โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จ านวน 1 รูป และติดรูปถ่าย
ในบตัรประจ าตัวสอบ จ านวน  2  รูป 

(5)  ใบรับรองแพทย์ปริญญา  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล (ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน) 

(6)  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกลุ จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
 

(7)  ส าเนาภาพถ่าย... 
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(7)  ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ  A4  เท่านั้น และรับรองส าเนา 
ถูกต้องทุกฉบับ 

(8) ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย ( พนักงานจ้างทั่วไป ) 
 

ส าหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด         
มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้ององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร  จะถือว่าเป็นผู้             
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 

 

6.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบต าแหน่งละ  100  บาท 
 

  7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ
คัดเลือก  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก รวมทั้งจะ
ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ภายในวันที่ 23 
มิถุนายน  2557 โดยปิดประกาศไว้ที่  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข   0-7337-3445  หรือ  www.banrae.go.th 
 

  8.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน 
ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้าง 
(รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข. ท้ายประกาศนี้) 

 

 9.  เกณฑ์การตัดสิน  
 - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

ผู้สอบผ่านจะต้องสอบได้คะแนน  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  รวมกัน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60    
ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)     

- ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ผู้สอบผ่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน  สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ( ภาค ค.)         

โดยวิธีการสัมภาษณ์  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ   60   ของคะแนนรวมทั้งหมด 
 

  10. การประกาศรายช่ือ   ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) และ ประกาศวัน เวลา  และสถานที่สอบ รวมทั้งระเบียบ
เกี่ยวกบัการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร  จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ 
ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  

รวมทั้งประกาศ... 
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รวมทั้งประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  
โดยวิธีการสัมภาษณ์ ภายใน 3 วันท าการ  หลังจากการสอบเสร็จสิ้น  โดยปิดประกาศไว้ที่ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านแหร อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข  0-7337-3445 

  

 11. การขึ้นบัญชี 
  11.1  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสอบภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) รวมกับภาคความ 
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) และขึ้นบัญชีจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด  เรียงล าดับลงมา  กรณีที่มีผู้สอบได้
คะแนนรวมกันเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหาก
ได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับทีสู่งกว่า   
  11.2   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ก าหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน  1  ปี  นับตั้งแต่วัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร  มีการสรรหาและเลือกสรร
อย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก 
  11.3  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  คือ 
   (1)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอ านาจจ้างก าหนด 
   (2)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างในต าแหน่งที่
ผ่านการคัดเลือก 
 

  12.  เงื่อนไขการจ้าง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร  จะมีค าสั่งจ้างผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี  และพนักงานจ้างทั่วไปมีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี ตามล าดับที่ได้
ขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง  และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยะลาก าหนด 
 

ทั้งนี้  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร  อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ดังกล่าว   

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤษภาคม   พ. ศ. 2557 
 
       
 

                       (นายอับดุลการิม  ยุมอ) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 

 



ผนวก ก. 
เอกสารแนบท้ายประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม  2557 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
        ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกส าร                   
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจทาน
ความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดส าเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอก
ลงรายการต่าง ๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยท า
บันทึก ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออ านวยความสะดวก และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ  ก.จ.รับรอง 
ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลา    
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
 
(2)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดท าแผนงานด าเนินการและสนับสนุนให้มีการ
รวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้น าท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือเป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการ
พัฒนาชุมชน ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่นของตน ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนใน
ท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้  ต่อครอบครัว ในด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน อ านวยความ สะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและจัดท ารายงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง        
  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ        
ก.อบต.รับรอง 
 
 
 
 



(3)  พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ได้รับวุฒิ มศ.3  ม.3  ม.6  (ปวช.) หรือเทียบเท่าและมีความรู้ความสามารถและช านาญงานในหน้าที่ มี
ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ตามที่กฎหมายก าหนด 
  
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ขับรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาด บ ารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆของรถยนต์และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข. 
เอกสารแนบท้ายประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม  2557 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน 
(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จะด าเนินการสรรหาด้วยวิธี  ดังนี้ 
 (1.1)  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  (คะแนน  50  คะแนน) 
  -  เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
  -  ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  -  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
  -  ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 
 
 (1.2)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
   (คะแนน  50  คะแนน) 
  -  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
     จนถึงปัจจุบัน 
  -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  และฉบับแก้ไขจนถึง 
     ปัจจุบัน 
  -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
  -  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง     ลงวันที่ 
     26 กรกฎาคม 2547 
  -  กฎหมาย  และระเบียบอ่ืน  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 
 (1.3)  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนน  100  คะแนน) 
  - สอบสัมภาษณ์  (ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  จากประวัติ
  ส่วนตัว  ประวัติการศึกษา   ประวัติการท างาน   และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้า
  สอบ  ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น  
  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงที
  วาจา  อุปนิสัย  ปฏิภาณ  ไหวพริบ  เป็นต้น) 
 
 
 
 
 
 
 



(2)  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน จะด าเนินการสรรหาด้วยวิธี  ดังนี้ 
 (2.1)  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)   
  (คะแนน  50  คะแนน) 

- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 

 
 (2.2)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
   (คะแนน  50  คะแนน) 

- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
   เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

- ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร

   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ

ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
- ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
-  

 (2.3)  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนน  100  คะแนน) 
   - สอบสัมภาษณ์  (ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  
   จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา   ประวัติการท างาน   และพฤติกรรมที่ปรากฏ
   ทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพ่ือพิจารณาความ 
   เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
   ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงที  วาจา  อุปนิสัย  ปฏภิาณ  ไหวพริบ  เป็นต้น 
 
(3)  พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จะด าเนินการสรรหาด้วยวิธี  ดงันี้ 
 (3.1)  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)   

(คะแนน  50  คะแนน) 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 

 
 
 



 (3.2)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
  (คะแนน  50  คะแนน) 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

- ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยะลา เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 
 (3.3)  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนน  100  คะแนน) 
        -   สอบสัมภาษณ์  (ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่  
            จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา   ประวัติการท างาน   และพฤติกรรมที่ปรากฏ
            ทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพื่อพิจารณาความ 
            เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
            ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงที  วาจา  อุปนิสัย  ปฏิภาณ  ไหวพริบ  เป็นต้น) 

 


