
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

_____________ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ดังนี้  
  ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร  

   พนักงานจ้างทั่วไป 
    -ต าแหน่งคนงานสนามกีฬา  จ านวน      ๑     อัตรา         

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
     คุณสมบัติท่ัวไป  

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ ๔  ของประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง  ลงวันที่   ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ดังนี้ 
         ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
         ๒.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
         ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
         ๒.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ     
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
         ๒.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
         ๒.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
         ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
         ๒.๙ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

           /คุณสมบัติ... 
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     คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่ วนจังหวัดนราธิวาส  ถนนศูนย์ราชการ     
ต าบลล าภู  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  ตั้งแต่วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๔ 
ในวันและเวลาราชการ 

  ๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองถูกต้อง มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้   

    ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียว        
ไม่เกิน   ๖  เดือน)  จ านวน  ๓ รูป 
      ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑   ฉบับ  
      ๔.๔ ส าเนาวุฒิการศึกษา  หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียน(ถ้ามี)         
จ านวน  ๑  ฉบับ  

    ๔.๕ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีก าหนดออกให้ไม่เกิน  ๑   เดือน 
จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๖ ส าเนาหลักฐานอื่น เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล(ถ้ามี)  

  ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
      ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตรา  ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่าย
คืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ) 

  ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะประกาศให้ทราบก่อนการด าเนินการ     
สรรหาและเลือกสรรไม่น้อยกว่า  ๕  วัน  โดยปิดประกาศไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หรือทาง
เว็บไซต์ www.narathiwatpao.go.th  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  โทร. ๐-๗๓๕๑-๗๙๖๐ ในวันและเวลาราชการ และ
ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อและวัน เวลา สถานที่เลือกสรรเอง  

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับ
การปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีอ่ืนตามที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 

  (ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  (ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและ 
  (ค) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
 

๘.เกณฑ์การตัดสิน... 
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  ๘. เกณฑ์การตัดสิน   
    การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  

  ๙. การประกาศผลการเลือกสรร 
       จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ให้ทราบโดยทั่วกัน  โดยปิดประกาศไว้              
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หรือทางเว็บไซต์ www.narathiwatpao.go.th หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจั งหวัด
นราธิวาส  โทร. ๐-๗๓๕๑-๗๙๖๐ 

  ๑๐. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ๑๐.๑ การข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้
คะแนนสูงสุด ลงมาตามล าดับ  ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 
      ๑๐.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน  ๑ ปี นับจากวัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทั้งนี้  หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีการสรรหา  และ
เลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งใหม่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน 
ในต าแหน่งเดียวกันถือว่ายกเลิก 

  ๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละต าแหน่ง จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส(ก.จ.จ.นราธิวาส)  
      อนึ่ง  ส าหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ผู้สมัครได้ตรวจสอบ และรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและหาก
ภายหลังปรากฏว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสรรและท าสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้าง
ในกรณีที่ได้ท าสัญญาจ้างแล้ว 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

         ประกาศ   ณ   วันที่    ๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
    (นายกูเซ็ง  ยาวอหะซัน) 

   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

 



รายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่   8  มีนาคม  256๔ 

-------------------------------- 
ต าแหน่ง คนงานสนามกีฬา     จ านวน  ๑  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลและบ ารุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณสนาม
กีฬากลางจังหวัดนราธิวาส และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ระยะเวลาการจ้าง   ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี 

อัตราค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000 บาท 

หลักสูตรและวิธีการสอบ 
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) 

 

------------------------------- 

 

 

 


