
 
 

ประกาศองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านนา 
เรื่อง  ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ในสังกัดองค์การบริหารสว่นตําบลบา้นนา  
************************ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา  อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  จะดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา 

  อาศัยอํานาจตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ หมวด ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึง
ประกาศรับสมคัรเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑. ตําแหน่งทีร่ับสมคัร 
   ๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกจิ 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ (สําหรับผู้มีคุณวุฒิ) 
   (๑) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน         จํานวน ๑  อัตรา 
   (๒) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      จํานวน ๑  อัตรา 

(๓) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ         จํานวน ๑  อัตรา 
(๔) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ               จํานวน ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (สําหรับผู้มีทักษะ) 
(๕) ตําแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา            จํานวน ๒  อัตรา 
๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป 
(๑) ตําแหน่ง คนงานทั่วไป          จํานวน ๑  อัตรา 

  ๒. หนา้ที่ความรับผิดชอบของตําแหนง่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้างและ
ค่าตอบแทนทีจ่ะได้รับตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี ้

  ๓. คุณสมบัติของพนักงานจ้าง 
   ๓.๑ คณุสมบติัทั่วไป 
   ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) มีสญัชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี 
   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 
 
 
 

/(๔) ไม่เป็นผู้มกีาย… 
 



-๒- 
 

(๔) ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต 
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
สําหรับพนักงานส่วนตําบลดังนี้ 
    (ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (๕) ไม่เป็นผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
   (๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาท้องถิ่น 
   (๗)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
   (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

   ๓.๒ คุณสมบติัเฉพาะสาํหรบัตําแหน่งตามผนวก ก.แนบท้ายประกาศนี ้

  ๔. การรับสมคัรเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
   ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร 
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยืน่
ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง ต้ังแต่วันที ่
๑๕ – ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ในวันและเวลาราชการ 

   ๔.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องนํามายืน่พร้อมกับใบสมัคร 
    (๑) รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลงัรูปด้วย) จํานวน ๓ รูป 
    (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 
    (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
    (๔)ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึง่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศ 
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จํานวน ๑ 
ฉบับ 
    (๕) สําเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใด
อย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คอืวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยให้นํา
เอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย  

     

 



-๓- 

ในกรณีทีผู่้สําเร็จการศึกษาแล้วแต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติปริญญาบตัรให้ 
อนุโลมให้ผูส้มคัรใช้สําเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่าได้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่รอการอนุมัติ
ปริญญาอยู่แทนได้โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครสําเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสําเร็จการศึกษา
ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่   ๒๔   สิงหาคม ๒๕๕๔ 
    (๖) สําเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือ
สกุล ฯลฯ จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ช่ือตัว ช่ือสกุลในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกนั) 
    สําเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A๔ เทา่นั้น และรบัรอง
สําเนาถูกต้องทุกฉบับ 

   ๔.๓ เงื่อนไขในการรบัสมคัร 
    (๑) ผูส้มัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครนี้จริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถกูต้องครบถ้วน 
    ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มคีุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศนี้
หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมคัรหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไมถ่กูต้องครบถ้วน หรือวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
ไม่ถูกต้ององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนาจะไม่รับสมัครหรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การเลือกสรร หรือบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร หรือยกเลิกสญัญาจ้างได้ตามแก่กรณ ี
    (๒) ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ
การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและในกรณีทีแ่จง้สถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทําให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรยีกร้อง
สิทธิใดๆ ไม่ได้ 
 
   ๔.๔ ค่าธรรมเนียมในการสมคัร 

ผู้สมัครต้องเสยีค่าธรรมเนียมสําหรับตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
จํานวน  ๑๐๐  บาท  ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการ
เลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการดําเนินการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตจึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผูส้มัครเฉพาะผูท้ี่มิได้มีส่วนเกีย่วข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตนั้นได้ 

  ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนาและระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินการเลือกสรร ในวนัที ่
๒๖   สิงหาคม  ๒๕๕๔  ณ ที่ทําการองคก์ารบริหารส่วนตําบลบา้นนา  อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลอืกสรร 
   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนาจะเลอืกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลัก 
“สมรรถนะ” ที่จําเป็นต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนากําหนด 
ซึ่งประกอบด้วย 
   (ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
    
 

 



 
-๔- 

 
(ข)ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆที่จําเป็นต่อการ 

ปฏิบัติงาน 
   (ค) คณุลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจําเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
   สําหรับวิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนาจะเป็นผู้
กําหนดโดยสมรรถนะเรื่องหนึ่งอาจประเมินด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลายๆเรื่องอาจ
ประเมินด้วยวิธีการประเมินวิธีเดียวกันตามที่เห็นว่าเหมาะสมและสอดคลอ้งกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าว 
โดยอาจใช้การสอบข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบด้วยสถานการณ์จําลอง การ
ตรวจสอบกับบุคคลที่อ้างอิงหรืออื่นๆตามที่เห็นสมควร 

  ๗. เกณฑ์การตัดสิน 
   การตัดสินว่าผู้ใดได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านนาให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนากําหนด โดย
ได้คะแนนในแต่ละภาคการประเมินไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 

  ๘. วัน เวลา และสถานที่ดําเนินการเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา  จะดําเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง ในวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๔  ต้ังแตเ่วลา ๐๘.๓๐ น. เปน็ต้นไป  ณ  ที่ทาํการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา อําเภอ
กะเปอร์  จังหวัดระนอง 

    ๙. การประกาศรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ภายใน 
วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔  ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา  อําเภอกะเปอร์  จังหวดัระนอง 

  ๑๐. การขึน้บญัช ี
   ๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
นาจะเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนสอบข้อเขยีน คะแนนสอบภาคปฏิบัติ และคะแนนสอบสัมภาษณ์รวมกันสูงสุด
ลงมาตามลําดับ ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสมัภาษณ์มากกว่าอยู่ในลําดับที่สูงกว่า หาก
คะแนนสอบสมัภาษณ์เท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบ
ข้อเขียนเท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกว่าอยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบภาคปฏิบัติ
เท่ากันอีกจะให้ผู้สมัครที่ได้เลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

๑๐.๒ บัญชีผู้ผา่นการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างมีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วัน 
ขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการ
เลือกสรรครั้งกอ่นเป็นอันยกเลิก 

๑๐.๓ กรณทีี่มผีู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจํานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่าง 
ในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึง่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้
บุคคลที่มสีมรรถนะในเรื่องเดียวกันนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดระนอง อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรทียั่งไม่หมดอายุก็ได้ 

 



-๕- 

๑๑. การทาํสญัญาจ้าง          
   ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านนาเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดระนองแล้ว 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่    ๒    สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 

สงบ  จันทร์เขยีว 
(นายสงบ  จันทร์เขียว) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



ผนวก ก./หนา้ ๑ 
 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านนา ลงวนัที ่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
ประเภท/ตําแหน่งพนักงานจ้าง  หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตําแหนง่และลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  ระยะเวลาการจา้ง  และคา่ตอบแทนที่จะได้รบั 
 

ชื่อตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  

ประเภทพนักงานจ้าง 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ (สาํหรับผู้มีคุณวุฒิ) 

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
  - ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  - เป็นเจ้าหน้าที่ช้ันต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สํารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทําแผนงาน ดําเนินการ
และสนับสนุนให้มีการรวมกลุม่ของประชาชนประเภทต่างๆ แสวงหาผู้นาํท้องถิ่น เป็นผู้นําและเป็นทีป่รึกษากลุ่ม
ในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าและความคิดรเิริ่มในการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่นของตน ร่วมทํางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คําแนะนาํและฝึกอบรมประชาชนใน
ท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนอํานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทํารายงานต่างๆเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
  ๑. ได้รับปริญญาตรี หรือเทยีบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง 
หรือ  
  ๒. ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร 
  ๓. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง 
สังคมวิทยา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑. มีความรู้เกีย่วกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล และกฎหมาย กฎ 
ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย 
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๕. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

 

 



 

ผนวก ก./หนา้ ๒ 

ระยะเวลาการจ้าง 
  - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี   

ค่าตอบแทนทีจ่ะได้รับ 
  - ๗,๙๔๐.- บาท/เดือน 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ก./หนา้ ๓ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านนา ลงวนัที ่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
ประเภท/ตําแหน่งพนักงานจ้าง  หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตําแหนง่และลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  ระยะเวลาการจา้ง  และคา่ตอบแทนที่จะได้รบั 
 

ชื่อตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ประเภทพนักงานจ้าง 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ (สาํหรับผู้มีคุณวุฒิ) 

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
  - ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ที่ไม่ยากภายใต้การ
กํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฎิบัติ 
- ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไปลด 

อันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ รักษาและบํารงุขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ ่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรพัย์สินช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย  การฟื้นฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายให้คืนสภาพเดิมตามแผนที่ที่ได้กําหนดไว้ เป็นต้น และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
  - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่าง
ไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรอืทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
  ๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลและ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง งานธุรการทั่วไป และงานสาร
บรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ละเอียด แม่นยํา 

ระยะเวลาการจ้าง 
  - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี   

ค่าตอบแทนทีจ่ะได้รับ 
  - ๕,๗๖๐.- บาท/เดือน 

............................................................................................................... 

 



ผนวก ก./หนา้ ๔ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านนา ลงวนัที ่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
ประเภท/ตําแหน่งพนักงานจ้าง  หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตําแหนง่และลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  ระยะเวลาการจา้ง  และคา่ตอบแทนที่จะได้รบั 
 

ชื่อตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  

ประเภทพนักงานจ้าง 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ (สาํหรับผู้มีคุณวุฒิ) 

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
-  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก 

 ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรอืตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือ
ละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนคามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฎิบัติ 
-  รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บ 

และค้นหา หนังสือ กรอบแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและ
ตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา 
ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทําบันทึกย่อเรื่องช่วยจัดเตรียมและ
ให้บริการในเรือ่งสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อํานวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
  - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.,ก.ค. หรือ ก.
อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ ความชํานาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตําบล  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
  ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแกก่าร
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา  

ระยะเวลาการจ้าง 
  - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี   

ค่าตอบแทนทีจ่ะได้รับ 
- ๕,๗๖๐.- บาท/เดือน 

…………………………………………………………………………………..……….. 



ผนวก ก./หนา้ ๕ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านนา ลงวนัที ่ ๒ สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
ประเภท/ตําแหน่งพนักงานจ้าง  หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตําแหนง่และลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  ระยะเวลาการจา้ง  และคา่ตอบแทนที่จะได้รบั 
 

ชื่อตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  

ประเภทพนักงานจ้าง 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ (สาํหรับผู้มีคุณวุฒิ) 

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบของตําแหน่ง 
  - ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับพัสดุที่ไม่ยาก  ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด  หรือตาม
คําสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฎิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฎิบัติ 
  - ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ  ตรวจสอบใบสําคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์  และ
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เก็บรวบรวมและรกัษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ และปฎิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
  - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางบัญชี  พานิชยการ  
เลขานุการ  การตลาด  การขาย  ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างเครื่องยนต์  ช่างกลโรงงาน  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.
กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจในระเบยีบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๔. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  กฎหมายว่า 

ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบ  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแกก่าร
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา 

ระยะเวลาการจ้าง 
  - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี   

ค่าตอบแทนทีจ่ะได้รับ 
  - ๕,๗๖๐.- บาท/เดือน 

......................................................................................................... 
 



ผนวก ก./หนา้ ๖ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านนา ลงวนัที ่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
ประเภท/ตําแหน่งพนักงานจ้าง  หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตําแหนง่และลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  ระยะเวลาการจา้ง  และคา่ตอบแทนที่จะได้รบั 
 
 

ชื่อตําแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  

ประเภทพนักงานจ้าง 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ (สาํหรับผู้มีทักษะ) 

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบของตําแหน่งและลักษณะงานทีป่ฎิบัติ 
  - ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่งตามรายละเอียดแนบท้ายมาตรฐานนี้  และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  - มีความรู้ความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับ
รถตรงตามที่กฎหมายกําหนด  มีทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจาก
นายจ้างหรือหน่วยงาน 

ระยะเวลาการจ้าง 
  - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี   

ค่าตอบแทนทีจ่ะได้รับ 
  - ๕,๗๖๐.- บาท/เดือน 

...................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ก./หนา้ ๗ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านนา ลงวนัที่ ๒ สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
ประเภท/ตําแหน่งพนักงานจ้าง  หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตําแหนง่และลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  ระยะเวลาการจา้ง  และคา่ตอบแทนที่จะได้รบั 
 

ชื่อตําแหน่ง คนงานทั่วไป  

ประเภทพนักงานจ้าง 
  - พนักงานจ้างทั่วไป  

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบของตําแหน่งและลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  - ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผูบั้งคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที ่

ระยะเวลาการจ้าง 
  - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี   

ค่าตอบแทนทีจ่ะได้รับ 
  -  ๕,๐๘๐.- บาท/เดือน 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
 


