
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 

........................................ 
                   ดว้ยองค์การบริหารสว่นต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา จะด าเนนิการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 
2563 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561  จ านวน 3 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
 

                   อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง          
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี้ 
๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  
  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล                              จ านวน  1 อัตรา   

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                              จ านวน  ๑ อัตรา 
 1.2 พนักงานจ้างท่ัวไป 

ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์                                    จ านวน  1 อัตรา  
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร 
         ผูมี้สทิธิสมัครสอบคัดเลอืกตอ้งมีคุณสมบตัทัิว่ไป และคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ ดังนี้ 
  

 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
         ผูส้มัครสอบคัดเลอืกตอ้งมีคุณสมบตัแิละไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา   

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น   

ของรัฐ 
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(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

 2.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบ

ท้ายประกาศนี้  
 

3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัคร

ดังต่อไปนี้ 
3.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ขนาด ๑ นิ้ว                      

                (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)       จ านวน  ๓ รูป 
3.๒ ส าเนาหลักฐานการศึกษา (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)                         จ านวน  ๒ ฉบับ 
3.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)                  จ านวน  ๒ ฉบับ 
3.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)                                จ านวน  ๒ ฉบับ 
3.๕ ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย             จ านวน  ๑ ฉบับ  
3.๖ ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล      

               (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)                                                    จ านวน  ๒ ฉบับ 
3.7 ส าเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก                        จ านวน  1 ฉบับ 

      (กรณีต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์)  
 3.8 ผู้ค้ าประกัน (ต้องเป็นข้าราชการระดับช านาญงาน หรือระดับปฏิบัติการขึ้นไป) พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวข้าราชการของผู้ค้ าประกัน                                                          จ านวน 1 ฉบับ 
  

4. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  ๑๐๐ บาท 

 

5. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
5.1 การสมัครคัดเลือกตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ลงลายมือชื่อสมัครและรับรองว่า

ข้อความที่แจ้งในใบสมัครถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสาร
หลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 

5.2 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่
มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยผู้สมัครคัดเลือก
ต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เนื่องมาจากผู้สมัครคัดเลือก หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกน ามายื่นไม่
ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครคัดเลือกในครั้งนี้ โดยให้ถือเป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
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๖. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร  
 ๖.๑ ก าหนดการรับสมัคร  
           ผูป้ระสงค์จะสมัครตดิต่อขอรับใบสมัครดว้ยตนเองไดที้ ่ส านกังานปลดั องค์การบริหารสว่น
ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
 

 ๖.๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
      องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตารางการสอบ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562   ณ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล      
อัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา โทร.0-7328-5111 และ  www.iyerweng.go.th 
 

 ๖.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน รายละเอียดตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 

 ๖.๔ หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไป

ตามล าดับคะแนนที่สอบได ้
 

๗. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 
 

สอบคัดเลือก 
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก  
วันที่ 26 มิถุนายน 2562  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  
 

๘. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
๘.๑ การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง จะประกาศโดยเรียง

ตามล าดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้รับ        
เลขประจ าตัวสมัครสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

๘.๒ การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะข้ึนบัญชีไว้ ๑ ปี นับแต่วันที่ข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่าง
เดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๘.๓ ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 

๑) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์รับการบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 
๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งภายในวัน เวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

เว้นแต่มีความจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
๔) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบไปแล้ว ให้ยกเลิกบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขัน

ได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียว 
 
 

http://www.iyerweng.go.th/
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๙. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง จะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดตามล าดับที่ประกาศ

รับสมัคร ทั้งนี้ จะบรรจุผู้สอบคัดเลือกได้ต่อเมื่อมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ยะลา แล้วเท่านั้น 
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 

                    
 
        (นายแวมะยูโซะ  ตุสาตู) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

 

ต าแหน่ง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

 
- ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เก่ียวกับการวิเคราะห์ การวางแผน
ทรัพยากรบุคคล การสรรหา การบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั้ง 
การด าเนินการเก่ียวกับต าแหน่งและ
อัตราเงินเดือน การควบคุมและ
ส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติ
ราชการ การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร การเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน จัดท าทะเบียนประวัติ
การรับราชการ การด าเนินการ
เก่ียวกับออกจากราชการ เป็นต้น และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

 
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือการปกครอง การบริหาร รัฐ
ประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ 
บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ., หรือ ก.อบต. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้
ได้ 
2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐ
ประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ 
บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้ 
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐ
ประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ 
บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) ค่าตอบแทน 
จ านวน 15,000 บาท   
3) ค่าตอบแทนพิเศษ
รายเดือนฯ  
จ านวน 2,500 บาท 
 

รวม 17,500 บาท 

 



-2- 
ต าแหน่ง ลักษณะงานโดยทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
- ปฏิบัติงานธุรการและงานสาร
บรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เก่ียวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก 
ย่อเรื่อง ตรวจทางหนังสือ การ
ด าเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ การ
ด าเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ 
การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง 
รายการและเก็บรักษาเอกสาร
ส าคัญของทางราชการ การ
ด าเนินการเก่ียวกับงานบริหาร
บุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือ
จัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการ
ประชุมและจดบันทึกรายงานการ
ประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่น
เก่ียวข้อง 

 
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., หรือ       ก.อบต. รับรอง ซึ่ง
ศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่
ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่ง
ศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่
ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่
ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

 
1) ค่าตอบแทน 
จ านวน 11,500 บาท 
2) เงินเพิ่ม การครองชีพ
ช่ัวคราว  
จ านวน 1,785  บาท 
3) ค่าตอบแทนพิเศษ
รายเดือนฯ  
จ านวน 2,500 บาท 
 

รวม 15,785 บาท 

พนักงานจ้างทั่วไป 
3. พนักงานขับรถยนต ์

 
- ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความ
สะอาดรถยนต์ และแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้
รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
- มีความรู้ความสามารถและความช านาญงาน
หน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม
กฎหมาย 

 
1. ค่าตอบแทน 
จ านวน 9,000 บาท 
2. เงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว 
จ านวน 1,000 บาท 
3) ค่าตอบแทนพิเศษ
รายเดือนฯ  
จ านวน 2,500 บาท 
 
รวม 12,500 บาท 

 


