
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาคอย 
เรื่อง  รับสมัครสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาคอย 
**************** 

 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลทาคอย  อําเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี  มีความประสงค       
จะรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  ๕  อัตรา พนักงานจาง
ทั่วไป  จํานวน ๒ อัตรา    
 

 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๘ และขอ ๑๙ แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่  ๑๒   พฤษภาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับ
สมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี   

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
ท่ี ประเภท ตําแหนง/จํานวน สังกัด 
๑ พนักงานจางตามภารกจิ ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมลู  จํานวน ๑ อัตรา สํานักปลัด 
๒ พนักงานจางตามภารกจิ ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ    จํานวน  ๑ อัตรา   สํานักปลัด 
๓ พนักงานจางตามภารกจิ ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ   จํานวน  ๑ อัตรา   สวนสวัสดิการฯ 
๔ พนักงานจางตามภารกจิ ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบญัชี   จํานวน  ๑ อัตรา   สวนการคลงั 
๕ พนักงานจางตามภารกจิ ผูชวยชางไฟฟา  จํานวน  ๑ อัตรา  สวนโยธา 
๖ พนักงานจางทั่วไป ผูดูแลเด็ก    จํานวน ๑  อัตรา สํานักปลัด 
๗ พนักงานจางทั่วไป  พนักงานขับรถยนต  จํานวน  ๑  อัตรา  สํานักปลัด 

 
 ๒.  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร 
     ผูซึ่งจะไดรบัการจางเปนพนักงานจางตองมีคุณสมบติัทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบั
ตําแหนง ดังน้ี 
            ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
   (๑)  เพศชาย และเพศหญิง มสีัญชาติไทย 
      (๒) มีอายุไมตํ่ากวา  ๑๘  ป  และไมเกิน  ๖๐  ป  
         (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย  
   (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ   หรือจิต
ฟนเฟอน  ไมสมประกอบ หรอืเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนด โรคทีเ่ปนลกัษณะตองหามเบือ้งตนสําหรับ
พนักงานสวนตําบล 
        (๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง  กรรมการพรรคการเมอืง   
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

   (๖)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบรหิารทองถ่ิน  คณะผูบรหิารทองถ่ิน  สมาชิกสภา 
ทองถ่ิน 
    (๗) ไมเปนผูเคยตองรบัโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ด ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
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   (๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ   
รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรฐั 
    (๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ 
หนวยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลกูจางของราชการสวนทองถ่ิน 
  ๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
     คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงของพนักงานจางใหเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศ
น้ี  (ภาคผนวก ก)  
 ๓.  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัครเขารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางขอรับใบ
สมัคร และย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที่สํานักงานปลัด     องคการบริหารสวนตําบลทาคอย   อําเภอทายาง  จังหวัด
เพชรบุรี   ต้ังแตวันที่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๘ –   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๘    เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและ
เวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท   ๐๓๒-๗๗๒๒๗๗  สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร 
นักพรต นักบวช ไมมีสิทธิสมัครเขารับการสอบเพื่อ  สรรหาและเลือกสรร 
 ๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร 
   ผูประสงคจะสมัครใหย่ืนใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองตอเจาหนาที่รบัสมัคร 
ดังตอไปน้ี 
 ๔.๑ หลักฐานที่เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  พรอมสําเนาจํานวน ๑ ฉบับ (เปน
คุณวุฒิการศึกษาหรือใบอนุญาตตลอดจนหนังสือรับรองตางๆ แลวแตกรณี) กรณีสําเนาหลักฐานการศึกษา ที่
แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัครสอบ  จะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร  คือวันที่ ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
 ๔.๒ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ น้ิว ถายมาแลว 
ไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป 
 ๔.๓ สําเนาทะเบียนบาน พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๕ ใบรับรองแพทยปริญญาซึ่งแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามขอ ๒.๑ (๔)  
ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับถึงวันสมัคร (ใชฉบับจรงิ) จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๖ หนังสือรบัรองการผานงาน (ถาม)ี จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๗ หลักฐานอื่นๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือสกลุ ทะเบียนสมรส (ถาม)ี พรอม
สําเนาจากตนฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๕.  คาธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครคนละ  ๕๐.-  บาท 
   หมายเหตุ  สําหรับการสมัครครั้งน้ี  ใหผูสมัครสอบไดตรวจสอบ และรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบหากภายหลัง
ปรากฏวาผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวนหรือไมถูกตอง คณะกรรมการดําเนินการสรรหา 
และเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางขององคการบรหิารสวนตําบลทาคอย จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบและไมมสีิทธิไดรบัการบรรจเุปนพนักงานจาง 
 ๖. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ 
   องคการบริหารสวนตําบลทาคอย จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบเพื่อสรรหา    
และเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง  ใหทราบในวันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลทาคอย  อําเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี    
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 ๗. วัน  เวลา  และสถานท่ีสอบ 
  องคการบรหิารสวนตําบลทาคอย   จะดําเนินการสอบเพือ่สรรหาและเลอืกสรรบุคคลเปน
พนักงานจางในวันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ  หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาคอย  อําเภอทายาง  
จังหวัดเพชรบรุ ี ดังน้ี 
  

ตําแหนง วันที่ เวลา การทดสอบ 
๑.คนงานทั่วไป 
๑.๑ ผูดูแลเด็ก 
๑.๒ พนักงานขับรถยนต 

๗ เมษายน ๒๕๕๘ ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น -ความรูความสามารถทั่วไป 
(สัมภาษณ) 
-ความรูความเหมาะสมเฉพาะ
ตําแหนง (สมัภาษณ) 
-ความเหมาะสมกบัตําแหนง 
(สัมภาษณ) 

๑.พนักงานจางตามภารกิจ 
๑.๑.ผูชวยเจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล   
๑.๒.ผูชวยเจาหนาทีป่ระชาสัมพันธ 
๑.๓.ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ   
๑.๔.ผูชวยเจาหนาทีก่ารเงินและบัญชี 
๑.๕.ผูชวยชางไฟฟา 

๗ เมษายน ๒๕๕๘ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. -ความรูความสามารถทั่วไป 
(ขอสอบปรนัย) 
-ความรูความเหมาะสมเฉพาะ
ตําแหนง (สมัภาษณ) 
-ความเหมาะสมกบัตําแหนง  
(ภาคปฏิบัติ) 

  
 ๘. การประกาศผลการสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรร 
  องคการบริหารสวนตําบลทาคอย  จะประกาศผลผูผานการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเปนพนักงานจาง   โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยเฉพาะในรายที่ผานการเลือกสรรใน   
วันที่  ๘  เมษายน ๒๕๕๘  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาคอย อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุร ี           
 ๙. ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรร 
         ๙.๑  ใหผูเขารบัการสอบเพือ่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางมาถึงสถานที่
สอบเพื่อรายงานตัวกอนเขารับการสอบฯ  ในเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. หากพนกําหนดเวลาดังกลาว ถือวา
สละสิทธิในการเขารบัการสอบฯ  

  ๙.๒  ใหแตงกายชุดสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม สุภาพสตรหีามสวมกางเกง 
สุภาพบุรุษหามสวมกางเกงยีนส  ประพฤติตนเปนสุภาพชน  และหามสวมรองเทาแตะ  หากไมแตงกายตามที่
กําหนดจะไมอนุญาตใหเขารบัการสอบฯ 
  ๙.๓  ตองนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบ เพือ่ใชแสดง
ตอเจาหนาที่คุมสอบ หากไมมเีอกสารดังกลาวแสดงครบถวน จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ  
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 ๑๐. หลักเกณฑในการสรรหาและเลือกสรร 
  องคการบรหิารสวนตําบลทาคอย จะทําการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปน
พนักงานจางใชหลกัเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร โดยยึดหลักสมรรถนะ ๓ ดาน แยกไดดังน้ี   

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑.ภาคความรูความสามารถทั่วไป ๕๐ คะแนน โดยวิธีการสอบปรนัย 
๒.ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ๕๐ คะแนน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 
๓.ภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ  

-ผูชวยเจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล 
-ผูชวยเจาหนาทีป่ระชาสัมพันธ 
-ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ   
-ผูชวยเจาหนาทีก่ารเงินและบัญชี 
-ผูดูแลเด็ก 
โดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติ 
-ผูชวยชางไฟฟา 
-พนักงานขับรถยนต 

รวม ๒๐๐ คะแนน  
 
   ๑๑. เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่ถือวาเปนผูสอบคัดเลือกได ตองเปนผูไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมตํ่า
กวารอยละหกสิบ  (รอยละ  ๖๐)  หรือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพิจารณา โดยคํานึงถึง
หลักวิชาการวัดผลดวย 
 ๑๒. การขึ้นบัญชี    
 ๑๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลทาคอย    จะประกาศรายช่ือผูสอบแขงขันได สําหรับ
ตําแหนง ที่รับสมัครสอบเปนพนักงานจาง  โดยเรียงลําดับจากผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมสงูสดุ  ลงมาตามลาํดับ 
ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่สอบแขงขันไดในคะแนน ภาคความรูความสามารถทั่วไปมากกวา 
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนน ภาคความรูความสามารถทั่วไปเทากัน ก็ใหผูที่สอบแขงขันไดในคะแนน 
ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงมากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนน ภาคความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง เทากัน ก็ใหผูที่สอบแขงขันไดในคะแนน ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง มากกวา 
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนน ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง    เทากันก็ใหผูไดรับเลขประจําตัว
สอบกอน   เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
 ๑๒.๒ องคการบริหารสวนตําบลทาคอย    จะข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได ในแตละตําแหนง
ไวไมเกิน ๑ ป นับแตวันข้ึนบัญชี แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันอีก และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม
แลว บัญชีการสอบแขงขันไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก เวนแตกรณีที่ไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดมา
รายงานตัวเพื่อรับการแตงต้ังไปแลว กอนบัญชีผูสอบแขงขันไดมีอายุเกิน ๑ ป หรือกอนมีการข้ึนบัญชี
สอบแขงขันไดใหมแลวแตกรณี ก็ใหการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอนน้ันยังคงมีผลใชไดตอไป แตทั้งน้ีตองไม
เกิน ๓๐ วัน นับแตวันถัดจากวันที่บัญชีผูสอบแขงขันไดน้ันมีอายุครบ ๑ ป  และถามีกรณีอยางใดอยางหน่ึง
ดังตอไปน้ีใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูน้ันไวในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ ผูที่สอบแขงขันได และไดข้ึนบัญชี
สอบแขงขันได ถามีกรณีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ีใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูน้ันไวในบัญชีผูสอบแขงขัน
ได คือ 



-๕- 
 

  (๑) ผูน้ันไดขอสละสิทธิรับการแตงต้ังในตําแหนงที่สอบได 
  (๒) ผูน้ันไมมารายงานตัว เพื่อรับการแตงต้ังภายในเวลาที่องคการบริหารสวนตําบล
ทาคอยกําหนด เวนแตมีเหตุจําเปนและไดมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 
๑๐ วัน นับแตวันที่ที่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียน 
  (๓) ผูน้ันมเีหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาทีจ่ะแตงต้ังในตําแหนงที่
สอบได  
  (๔) ผูน้ันไดรับการแตงต้ังในตําแหนงที่สอบไดไปแลว ใหยกเลิกการข้ึนบัญชีผูน้ันไวใน
บัญชีผูสอบแขงขันได  
 ๑๓. การบรรจุและแตงต้ัง    
   ๑๓.๑ องคการบรหิารสวนตําบลทาคอย จะเรียกบรรจุและแตงต้ังผูสอบได ก็ตอเมื่อมี
ความจําเปน  และไดพิจารณาศักยภาพทางการคลงัและมีงบประมาณเพียงพอในการจัดจาง 
  ๑๓.๒ การบรรจุและแตงต้ังจะเรียกบรรจุแตงต้ังเรียงตามลําดับที่ของบัญชี 
ตามประกาศผลการสอบฯ ขององคการบริหารสวนตําบลทาคอย 
 ๑๓.๓ ถาผูสอบไดและถึงลําดับที่  ทีจ่ะไดรับการบรรจุและแตงต้ังมีวุฒกิารศึกษาสงูกวาที่
กําหนดไวตามประกาศฯ น้ี จะนํามาใชเพื่อเรียกรองสิทธิใดๆ เพื่อประโยชนของตนเองไมได 
 ๑๓.๔ การรบัคาตอบแทนพนักงานจาง  ดังน้ี 

ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ   
๑.ตําแหนง ผูชวยเจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล  จํานวน ๑ อัตรา   
๒.ตําแหนง ผูชวยเจาหนาทีป่ระชาสัมพันธ  จํานวน  ๑ อัตรา 
๓.ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ    จํานวน   ๑  อัตรา 
๔.ตําแหนง ผูชวยเจาหนาทีก่ารเงินและบัญชี  จํานวน ๑ อัตรา 
๕.ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา  จํานวน  ๑ อัตรา 
ใหไดรับเงินคาตอบแทนในอัตราเดือนละ ๙,๔๐๐- บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพตาม 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัด กําหนด 
  ประเภทพนักงานจางท่ัวไป   

๑.ตําแหนง ผูดูแลเด็ก  จํานวน ๑ อัตรา  ไดรับคาตอบแทนในอัตรา 
เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 
  ๒.ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  จํานวน  ๑  อัตรา ไดรับคาตอบแทนในอัตรา 
เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท  
 
 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มีนาคม   พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 

(นายณรงค  อุทัยธรรม) 
นายกองคการบรหิารสวนตําบลทาคอย 

 



ผนวก ก 
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาคอย   

เรื่อง  รับสมัครสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง  
ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
สํานักงานปลัด 

  พนักงานจางท่ัวไป 
ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต   จํานวน  ๑  อัตรา 

  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ขับรถยนต  ตลอดจนบํารุงรักษา ดูแลความสะอาด และแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ  ของ
รถยนต  และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ทําหนาที่เกี่ยวกับการขับรถยนต  ตลอดจนการบํารุงรักษา  ดูแลความสะอาดและแกไข
ขอขัดของ เล็ก ๆ นอย ๆ ของรถยนต และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1.  สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเทา มัธยมศึกษา ๓  
  2.  มีความรู ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่และไดรับใบอนุญาตขับ
รถยนตตามกฎหมาย 
  ระยะเวลาการจาง        
  กําหนดทําสัญญาจางไมเกินคราวละ ๔ ป   
  ทั้งน้ี อาจมกีารตอสัญญาไดตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบล          
  อัตราคาตอบแทน 

ไดรับเงินคาตอบแทน ในอตัราเดือนละ ๙,๐๐๐- บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพตามประกาศ  
ก.อบต.จังหวัด กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก 
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาคอย   

เรื่อง  รับสมัครสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง  
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม   ๒๕๕๘ 

 
สํานักงานปลัด 

 
  พนักงานจางตามภารกิจ 

  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทกึขอมลู   จํานวน  ๑  อัตรา    
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๑.แยกประเภทเอกสารขอมลูใหตรงกับชนิดของบัตรที่ไดวางรูปไวแลว หรือใหตรงกับกระดาษ
เทปหรอืแมเหลก็ หรอืจานแมเหล็กทีจ่ําแนกไวแลว บันทึกขอมูลลงในบัตร หรือเทปหรือจานแมเหล็กเพื่อใชกับ
เครื่องคอมพิวเตอร โดยใชเครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึก และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  

๒.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ 
๓.ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ๑.สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทาไมตํ่ากวาน้ีทุกสาขา 
  ๒.มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่  

ระยะเวลาการจาง        
  กําหนดทําสัญญาจางไมเกินคราวละ ๔ ป   
  ทั้งน้ี อาจมกีารตอสัญญาไดตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบล          
  อัตราเงินเดือน 

ไดรับเงินคาตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๙,๔๐๐- บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพตามประกาศ  
ก.อบต.จังหวัด กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก 
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาคอย   

เรื่อง  รับสมัครสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง  
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
สํานักงานปลัด 

 
  พนักงานจางท่ัวไป 

  ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน ๑ อัตรา    
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติหนาท่ีอบรมเลี้ยงดูเด็ก ดูแลรักษาความสะอาดใหเด็ก ดูแลโภชนาการของ  
เด็ก จัดทําสื่อการเรียนการสอน จัดทําขอมูลเบ้ืองตอง เก่ียวกับประวัติของเด็ก ปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวของและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือนปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป และ
ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ๑.สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเทา มัธยมศึกษา ๓ 
  ๒.มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่  

ระยะเวลาการจาง        
  กําหนดทําสัญญาจางไมเกินคราวละ ๑ ป   
  ทั้งน้ี อาจมกีารตอสัญญาไดตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบล          
  อัตราเงินเดือน 
  ไดรับเงินคาตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๙,๐๐๐- บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผนวก ก 
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาคอย   

เรื่อง  รับสมัครสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง  
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม   ๒๕๕๘ 

 
สํานักงานปลัด 

 
  พนักงานจางตามภารกิจ 

  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ   จํานวน  ๑  อัตรา    
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๑. สํารวจรวบรวมความคิดเห็นและทาทีของประชาชน ใหบริการดานประชาสัมพันธติดตอ
ตอนรับช้ีแจงและอํานวยความสะดวกใหแกผูมาติดตอ แจกจายขาวสารใหความรูในดานตางๆ 
ชวยปฏิบัติงานประชาสัมพันธโดยวิธีการตางๆ 
๒.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ 
๓.ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ๑.สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทาไมตํ่ากวาน้ีทุกสาขา 
  ๒.มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่  

ระยะเวลาการจาง        
  กําหนดทําสัญญาจางไมเกินคราวละ ๔ ป   
  ทั้งน้ี อาจมกีารตอสัญญาไดตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบล          
  อัตราเงินเดือน 

ไดรับเงินคาตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๙,๔๐๐- บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพตามประกาศ  
ก.อบต.จังหวัด กําหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก 
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาคอย   

เรื่อง  รับสมัครสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง  
ลงวันท่ี ๑๒  มีนาคม   ๒๕๕๘ 

 
สวนการคลัง 

 
  พนักงานจางตามภารกิจ 

  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบญัชี   จํานวน  ๑  อัตรา    
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๑.ตรวจสอบใบสําคัญที่ไมมีปญหาหรือกฎระเบียบที่ชัดแจงอยูแลว ลงทะเบียนและเก็บรักษา
หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี แยกปะเภทใบสําคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทํา
ใบเบิกและใบนําสงเงิน สงเงิน ชวยทําฎีกา ชวยนําเงินฝาก และเบิกเงินจากธนาคาร ชวยตรวจ
นับ และรับจายเงินสด และสิ่งแทนตัวเงิน ชวยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณ และการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ชวยทําบัญชีบางประเภท บัญชีรับจายเงิน 
บัญชีพัสดุ เปนตน  
๒.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ 
๓.ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ๑.สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทาไมตํ่ากวาน้ีทุกสาขา 
  ๒.มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่  

ระยะเวลาการจาง        
  กําหนดทําสัญญาจางไมเกินคราวละ ๔ ป   
  ทั้งน้ี อาจมกีารตอสัญญาไดตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบล          
  อัตราเงินเดือน 

ไดรับเงินคาตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๙,๔๐๐- บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพตามประกาศ  
ก.อบต.จังหวัด กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก 
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาคอย   

เรื่อง  รับสมัครสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง  
ลงวันท่ี ๑๒  มีนาคม   ๒๕๕๘ 

 
สวนโยธา 

 
  พนักงานจางตามภารกิจ 

  ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา   จํานวน  ๑  อัตรา    
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๑.ชวยในการติดต้ังประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ 
เครื่องใชที่เกี่ยวกับไฟฟา เบิกจาย  จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานในหนวยงาน 
๒.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ 
๓.ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ๑.สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทาไมตํ่ากวาน้ีทุกสาขา 
  ๒.มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่  

ระยะเวลาการจาง        
  กําหนดทําสัญญาจางไมเกินคราวละ ๔ ป   
  ทั้งน้ี อาจมกีารตอสัญญาไดตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบล          
  อัตราเงินเดือน 

ไดรับเงินคาตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๙,๔๐๐- บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพตามประกาศ  
ก.อบต.จังหวัด กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก 
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาคอย   

เรื่อง  รับสมัครสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง  
ลงวันท่ี  ๑๒ มีนาคม   ๒๕๕๘ 

 
สวนสวัสดิการฯ 

 
  พนักงานจางตามภารกิจ 

  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ   จํานวน  ๑  อัตรา    
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๑.ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบ
โดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด ละเอียดถ่ีถวน 
๒.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ 
๓.ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ๑.สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทาไมตํ่ากวาน้ีทุกสาขา 
  ๒.มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่  

ระยะเวลาการจาง        
  กําหนดทําสัญญาจางไมเกินคราวละ ๔ ป   
  ทั้งน้ี อาจมกีารตอสัญญาไดตามความเหมาะสมและความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบล          
  อัตราเงินเดือน 

ไดรับเงินคาตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๙,๔๐๐- บาท  และเงินเพิ่มการครองชีพตามประกาศ  
ก.อบต.จังหวัด กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


