
  

 

 
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนตําบลดหีลวง 
 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลอืกและเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕6   

 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕6  จํานวน 3 
ตําแหนง่ 9  อัตรา 
  อาศัยอํานาจตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานสว่นตําบลจังหวัดสงขลา (ก.อบต.
จังหวัดสงขลา)  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจา้ง  หมวด ๔  ขอ้ ๑๘, ๑๙  และขอ้ ๒๐ ลงวันที่  
๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบกับแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ป ี(2556 – 2559)  
จงึประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลอืกและเลอืกสรรเป็นพนักงานจา้ง ดังต่อไปนี้ 

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร  
� สังกัด สํานักงานปลัดองคก์ารบรหิารสว่นตําบลดหีลวง  
    - ประเภท พนักงานจา้งตามภารกจิ  

  ตําแหนง่ ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีพ่ัฒนาชุมชน     จํานวน ๑ อัตรา 
- ประเภท พนักงานจา้งทั่วไป  (ประจําศูนย ์ICT) 
  ตําแหนง่ คนงานทั่วไป             จํานวน 1 อัตรา 

 

� สังกัด สว่นโยธา     
- พนักงานจา้งทั่วไป   
  ตําแหนง่ คนงานทั่วไป             จํานวน  3 อัตรา 

 

� สังกัด สว่นการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
- ประเภท พนักงานจา้งทั่วไป   
  ตําแหนง่ ผูดู้แลเด็ก              จํานวน 2 อัตรา 
  ตําแหนง่ คนงานทั่วไป             จํานวน 2 อัตรา 

 

๒. คุณสมบัตท่ัิวไปของผู้ที่จะได้รับการจ้าง 
ผูส้มัครตอ้งมคีุณสมบัตทิั่วไปดังนี้ 

   (๑)  มสีัญชาตไิทย 
   (๒)  มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้าง
ผูเ้ชี่ยวชาญพเิศษ  อายุไมเ่กนิ  ๗๐  ป ี

/(3) ไมเ่ป็นบุคคล..... 
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   (๓)  ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 
   (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ
หรอืจติฟัน่เฟอืน ไมส่มประกอบ หรอืเป็นโรค ตามที่กําหนดไวใ้นประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องตน้  สําหรับพนักงานสว่นตําบล 
   (๕)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
การเมอืง 
   (๖)  ไมเ่ป็นผูด้ํารงตําแหน่งผูบ้รหิารทอ้งถิ่น คณะผูบ้ริหารทอ้งถิ่น  สมาชกิสภา
ทอ้งถิน่ 
   (๗) ไมเ่ป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผดิทางอาญา เวน้แตเ่ป็นโทษสําหรับความผดิที่ไดก้ระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
   (๘)  ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  ลดออก  หรอืไลอ่อกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ 
   (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หนว่ยงานของรัฐ  รัฐวสิาหกจิ  หรอืพนักงานจา้ง  หรอืลูกจา้งของราชการสว่นทอ้งถิ่น 
 

  ๓.  คุณสมบัตเิฉพาะตําแหน่ง/ลักษณะงาน และอัตราค่าตอบแทน 
        ปรากฏตามบัญชฯี  แนบทา้ยประกาศนี้ 
 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
     ผูส้มัครสอบตอ้งยื่นใบสมัครสอบดว้ยตนเอง พรอ้มหลักฐานที่ครบถว้นสมบูรณ ์ ซึ่ง 

ผูส้มัครไดร้ับรองสําเนาถูกตอ้งและลงลายมอืชื่อกํากับไวใ้นเอกสารทุกฉบับ  ดังตอ่ไปนี้ 
๔.๑  รูปถา่ยหนา้ตรงไมส่วมหมวก   ไมส่วมแวน่ตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว  ถา่ยครัง้เดยีว 

ไมเ่กนิ ๑ ป ี (โดยใหผู้ส้มัครเขยีนชื่อ-สกุล ดว้ยตัวบรรจงหลังรูป)   จํานวน  ๓  รูป 
๔.๒  สําเนาทะเบยีนบา้น             จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  บัตรประชาชนพรอ้มสําเนา    จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔.๔  ใบรับรองแพทย ์แสดงวา่ไมเ่ป็นโรคตอ้งหา้มตาม  ก.อบต. กําหนดซึ่งออกให้ไม ่

เกนิ ๑ เดอืน นับแตว่ันตรวจรา่งกาย       จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔.๕  วุฒกิารศกึษา (ฉบับจรงิ) ที่แสดงวา่เป็นผูม้คีุณสมบัตสิอบตรงกับตําแหนง่ที่ 

สมัครสอบพรอ้มสําเนา        จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔.๖  หลักฐานอื่น ๆ เชน่ ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  (ในกรณ ีชื่อ-นามสกุล  

ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน), ใบทหารกองเกิน (สด 1), ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศ
หญงิ) เป็นตน้           จํานวน  ๑  ฉบับ 

๔.๗  เอกสารแสดงความรู ้  ความสามารถพเิศษ ประสบการณใ์นการทํางาน (ถา้ม)ี  
/5. วัน เวลา........ 
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๕.  วัน เวลา และสถานที่รับสมคัรสอบคัดเลอืก 
  ๕.๑   กําหนดรับสมัคร 
            ระหว่างวันที่  25  ตุลาคม  ถงึวันที่   2  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕5    

ในเวลาราชการ  (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.) เว้นวันหยุดราชการ  ณ สํานักงานปลัดองค์การ
บรหิารสว่นตําบลดหีลวง  หมูท่ี่  6  ถนนเขาแดง-ระโนด  อําเภอสทงิพระ จังหวัดสงขลา  

       ๕.๒   เงื่อนไขการรับสมัคร 
       ใหย้ื่นใบสมัครดว้ยตนเอง โดยผูส้มัครตอ้งกรอกใบสมัครดว้ยตนเองและลง 

ลายมอืชื่อรับรองสําเนาถูกตอ้ง  ในเอกสารที่กําหนด  ตามข้อ ๔ ทุกฉบับ  แล้วยื่นใบสมัครของตนเองตาม
ตําแหน่งที่สมัครในข้อ ๑ ภายในวัน เวลาที่กําหนด ณ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดีหลวง   
อําเภอสทงิพระ  จังหวัดสงขลา 

๖  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
  ผูส้มัครสอบตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมการสมัครสอบ  เป็นเงิน ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมสอบ
จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด  
เนื่องจากมกีารทุจรติ หรอืสอ่ไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้
มสีว่นเกี่ยวขอ้งกับการทุจรติหรอืสอ่ไปในทางทุจรตินัน้ 

๗. การประกาศรายชื่อผู้มสีทิธสิอบ  และสถานที่สอบ   
๗.๑  ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธเิข้าสอบ ในวันจันทร ์ ที ่ 5  พฤศจกิายน  ๒๕๕5  

ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา   
และทางเว็บไซต ์  www.diluang.go.th  

๗.๒ วันสอบ จะทําการสอบคัดเลอืกและเลอืกสรร  ใน วันพฤหัสบด ีที ่8  
พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕5  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วน
ตําบลดหีลวง  อําเภอสทงิพระ จังหวัดสงขลา  (สถานที่สอบอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
  8. หลกัเกณฑ์และระเบยีบเกี่ยวกับการสอบคัดเลอืก 

คัดเลอืกโดยการสอบขอ้เขยีน (ปรนัย), สอบปฏบิตั ิและสอบสัมภาษณ ์ ทดสอบ  
ความรูค้วามสามารถและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหลักสูตรที่ใช้ในการสอบ
คัดเลอืกดังนี้ 

๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (๑๐๐ คะแนน) ได้แก ่ทดสอบความสามารถ 
ในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความ หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม , การทดสอบความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏบิัตงิานในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น เชน่ ความรูเ้กี่ยวกับ.... 

� มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจา้ง  พ.ศ. 2547 
/� รัฐธรรมนญู........ 
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� รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐  
� เหตุการณป์ัจจุบันทางการเมอืง  เศรษฐกจิหรอืสังคม และความรูเ้กี่ยวกับ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
� พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗   

และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิจนถงึปัจจุบัน 
� ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖   

และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิจนถงึปัจจุบัน 
� พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
� พระราชบัญญัตกิําหนดแผนขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแ้กอ่งคก์ร 

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
� วชิาภาษาไทย เชน่ ความเขา้ใจภาษา ไดแ้ก ่การอา่นและทําความเขา้ใจกับ 

บทความหรอืขอ้ความที่กําหนดให ้แลว้ตอบคําถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึง
การสรุปความและตีความด้วย, การใช้ภาษา ได้แก่ การเลือกใช้คําหรือกลุ่มคํา, การเขียนประโยคได้
ถูกตอ้งตามหลักภาษา และการเรยีงขอ้ความ 

 

๘.๒  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) 
� ความรูเ้กี่ยวกับงานในหนา้ที่และงานที่เกี่ยวขอ้งรวมถงึความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดหีลวง / พื้นที่ในตําบลดหีลวง   

๘.๓  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง   (๑๐๐  คะแนน) แยกเป็น 
       � ประเมนิบุคคล  เพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับตําแหนง่หนา้ที่จาก 

ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ 
อาจใชว้ธิอีื่นใดเพิ่มเตมิก็ได ้เพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดา้นตา่ง ๆ เชน่ ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏบิัตงิานในหนา้ที่  ความสามารถ ประสบการณ ์ ทว่งทวีาจา  อุปนสิัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและ
คุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  ปฏิภาณ  ไหว
พรบิ  และบุคลกิภาพอยา่งอื่น  เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์   ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมกันในการสอบทุกภาค  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
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ตารางสอบและระเบยีบหลักเกณฑ์ในการสอบ 
 

วนั เดอืน ป ี เวลา รายวชิาที่สอบ หมายเหต ุ

๐๙.๓๐-1๒.๐๐ น.  สอบข้อเขยีน 
� ภาค ก.-ความรู้
ความสามารถทั่วไป  และ 
�* ภาค ข.–ความสามารถ 
เฉพาะตําแหน่ง 

หากพน้กําหนด 
เวลา ๑๐.๐๐ น.   
ไมม่สีทิธเิขา้หอ้งสอบ 
*เฉพาะตําแหน่ง คนงานท่ัวไป 
สังกัดส่วนโยธา   
ใช้การสอบภาคปฏบิัต ิ
  

 8 พฤศจกิายน ๒๕๕5 

๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.    ภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง่ 
� สอบสัมภาษณ์ 

หากพน้กําหนด 
เวลา  ๑๔.๐๐ น.   
ไมม่สีทิธเิขา้หอ้งสอบ 
  

 
 

        

9. ประกาศผลสอบ และการขึ้นบัญช ี
กําหนดประกาศผลการสอบคัดเลอืกและเลอืกสรร ในวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจกิายน 

พ.ศ. ๒๕๕5  
9.๑  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดหีลวงจะประกาศรายชื่อผูส้อบคัดเลอืกได ้ โดยเรยีง 

ลําดับจากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนสูงสุดตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันก็จะให้ผู้ได้รับ
หมายเลขประจําตัวสอบกอ่น  เป็นผูท้ี่อยูใ่นลําดับที่สูงกวา่ 

9.๒  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดหีลวงจะขึ้นบญัชผูีส้อบคัดเลอืกไดแ้ตล่ะตําแหนง่ไว ้
ไมเ่กนิ ๑ ป ี นับจากวันทีป่ระกาศผลการสอบคัดเลอืก 

9.๓  ผูส้อบคัดเลอืกได ้และไดข้ึ้นบัญชสีอบคัดเลอืก  ถา้มกีรณอียา่งใด  อยา่งหนึ่ง  
ดังตอ่ไปนี้  ใหเ้ป็นอันยกเลกิการขึ้นบัญชผูีน้ัน้ไวใ้นบัญชผูีส้อบคัดเลอืกได ้ คอื 

  9.๓.๑   ผูน้ัน้ไดข้อสละสทิธิ์  ในตําแหนง่ที่สอบได ้
  9.๓.๒  ผูน้ัน้ไมม่ารายงานตัว  ภายในหว้งเวลาที่องคก์ารบรหิารสว่นตําบล        

ดหีลวงกําหนด 
  9.๓.๓  ผูน้ัน้มเีหตุไมอ่าจเขา้ปฏบิัตหินา้ที่ราชการในตําแหนง่หนา้ที่  ไดต้าม 

กําหนดเวลา  
 

/10. การบรรจุ....... 
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10. การบรรจุพนักงานจ้างและระยะเวลาการจ้าง 
 ผูส้อบคัดเลอืกไดจ้ะไดร้ับการบรรจุตามลําดับ ในบัญชผูีส้อบคัดเลอืกไดใ้นแตล่ะ 

ตําแหน่ง  ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ ก.อบต. จังหวัดสงขลา  และมีระยะเวลาการทําสัญญาจ้าง ไม่เกิน
คราวละ  ๔  ป ี สําหรับพนักงานจา้งตามภารกจิ และไมเ่กนิ 1 ป ีสําหรับพนักงานจา้งทั่วไป 

 สําหรับการรับรองสมัครสอบครัง้นี้  ใหผู้ส้มัครสอบตรวจสอบและรับรองวา่  เป็นผูม้ ี
คุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  และหากภายหลังปรากฏ
วา่ผูส้มัครสอบรายใด  มีคุณสมบัติดังกล่าว  ไม่ครบถ้วน  องค์การบริหารส่วนตําบลดีหลวงจะถือว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัตใินการรับสมัครสอบ  และไมม่สีทิธไิดร้ับการบรรจุเป็นพนักงานจา้ง 
 
 

         จงึประกาศมาใหท้ราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันที่   16  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕5 

 
 

 
(นายนพิล   พูลสวัสดิ)์ 

นายกองคก์ารบริหารสว่นตําบลดหีลวง



บัญชีลักษณะงาน  คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหน่ง และอัตราคา่ตอบแทนของพนักงานจ้าง 
(แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นตําบลดหีลวง  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลอืกและเลอืกสรรเป็นพนักงานจา้ง   

ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕5   ลงวันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕5 
 

สังกัด ประเภท ตําแหน่ง คุณสมบัต ิ ลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ ค่าตอบแทน/เดอืน 

สํานักงานปลัดฯ พนักงานจ้าง 
ตามภารกจิ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน 
 

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรอืเทยีบเทา่ไดไ้มต่่ํากวา่นี้ทุก
สาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรอื  
ก.อบต. รับรอง 
  

- สํารวจขอ้มูลเบื้องตน้ในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อ
จัดทําแผนงานดําเนนิการและสนับสนุนใหม้กีาร
รวมกลุม่ของประชาชนประเภทตา่ง  แสวงหา
ผู้นําทอ้งถิ่นเพื่อช่วยเหลอืเป็นผู้นําและเป็นที่
ปรกึษากลุม่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสรมิ
ประชาชนในทอ้งถิ่นใหม้คีวามสนใจ ความ
เขา้ใจและความคดิรเิริ่มในการพัฒนาชุมชนใน
ทอ้งถิ่นของตน รว่มทํางานพฒันากับประชาชน
ในทอ้งถิ่นอยา่งใกลช้ิด ใหค้ําแนะนําและฝึก 
อบรมประชาชนในทอ้งถิ่นตามวธิกีารและ
หลักการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่ม
รายไดต้อ่ครอบครัว ในด้านการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมในครัวเรอืน อํานวยความสะดวก
และประสานงานกับหนว่ยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
เพื่อช่วยเหลอืประชาชนในท้องถิ่นทุกดา้น 
ตดิตามผลงานและจัดทํารายงานต่างๆ   
- รับผิดชอบงานสวัสดกิารสังคม  
- ปฏิบั ติหน้าที่ อื่ นที่ เกี่ ย วข้อง  หรือ ได้รั บ
มอบหมาย 

� คา่ตอบแทนรวม   
9,00๐.- บาท/เดอืน 
(ตามระเบยีบการไดร้ับ
คา่ตอบแทนของพนักงาน
จา้งตามภารกิจ) 



หน้าที่ 2 
 

บัญชีลักษณะงาน  คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหน่ง และอัตราคา่ตอบแทนของพนักงานจ้าง 
(แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นตําบลดหีลวง  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลอืกและเลอืกสรรเป็นพนักงานจา้ง   

ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕5   ลงวันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕5 
 

สังกัด ประเภท ตําแหน่ง คุณสมบัต ิ ลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ ค่าตอบแทน/เดอืน 

สํานักงานปลัดฯ พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

คนงานทั่วไป 
 

ไมต่่ํากวา่ประกาศนยีบัตร
วชิาชีพ (ปวช.) และมคีวามรู้
ความสามารถทางดา้น
คอมพวิเตอร์ 

- ดูแลภารกิจงานในศูนย ์ICT ขององคก์าร
บรหิารสว่นตําบลดหีลวง  ควบคุมดูแลการ
ใหบ้รกิารประชาชน  
- ดูแล รักษาความสะอาดเรยีบรอ้ยของ
อุปกรณต์า่ง ๆ และสถานที่ศูนย ์ICT ใหม้ี
ความพรอ้มในการใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้
ประชาชนและบุคคลทั่วไปไดใ้ช้บรกิาร  
- อํานวยความสะดวกในการเรยีนรู ้ รวมถงึ
การแนะนําใหค้วามรูท้ี่เหมาะสมในการใช้
งานอุปกรณต์่าง ๆ ในศูนย์ ICT  
- ปฏบิัตงิานทั่วไป ช่วยเหลืองานเอกสารใน
สํานักงานปลัดองคก์ารบรหิารสว่นตําบล   
ดหีลวง  
- ปฏบิัตงิานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรอืไดร้ับ
มอบหมาย 
 

� คา่ตอบแทนรวม   
9,00๐.- บาท/เดอืน 
(ตามระเบยีบการไดร้ับ
คา่ตอบแทนของพนักงาน
จา้งทั่วไป) 

 



หน้าที่ 3 
 

บัญชลีักษณะงาน  คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
(แนบท้ายประกาศองค์การบรหิารส่วนตําบลดหีลวง  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลอืกและเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้าง   

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕5   ลงวันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕5 
 

สังกัด ประเภท ตําแหน่ง คุณสมบัต ิ ลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ ค่าตอบแทน/เดอืน 

สว่นโยธา พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

คนงานทั่วไป 
 

ไมต่่ํากวา่มัธยมศกึษาตอนต้น 
(ม.3) 

- ดูแลความสะอาดเรยีบรอ้ย สองขา้งทาง
ของถนนในพื้นที่ตําบลดีหลวง  
- ดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะ  
   (พื้นที่หมูท่ี่ 2 และหมูท่ี่ 4)  
- ช่วยเหลืองานสาธารณูปโภค   
- ปฏบิัตงิานทั่วไปในสว่นโยธา  
- ปฏบิัตงิานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรอืไดร้ับ
มอบหมาย 
 

� คา่ตอบแทนรวม   
9,00๐.- บาท/เดอืน 
(ตามระเบยีบการไดร้ับ
คา่ตอบแทนของพนักงาน
จา้งทั่วไป) 

 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 4 
 

บัญชีลักษณะงาน  คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหน่ง และอัตราคา่ตอบแทนของพนักงานจ้าง 
(แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นตําบลดหีลวง  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลอืกและเลอืกสรรเป็นพนักงานจา้ง   

ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕5   ลงวันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕5 
 

สังกัด ประเภท ตําแหน่ง คุณสมบัต ิ ลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ ค่าตอบแทน/เดอืน 

สว่นการศกึษาฯ พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

คนงานทั่วไป 
 

ไมต่่ํากวา่ปรญิญาตรี 1) ประจําศูนย์ออกกําลังกาย  
- ปฏบิัตงิานใหบ้รกิารสถานที่ออกกําลังของ
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลดีหลวง    
- ดูแล รักษาความสะอาด ของอุปกรณ ์
รวมถงึสถานที่ออกกําลังกาย ใหพ้รอ้ม
สําหรับการใช้งานอยูเ่สมอ 
- ช่วยเหลืองานดา้นเอกสารในสํานักงาน
สว่นการศกึษาฯ / การตดิต่อประสานงานกับ
หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง  
- ปฏบิัตงิานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรอืไดร้ับ
มอบหมาย 

2) ประจําสํานักงานส่วนการศึกษา  
- ช่วยเหลืองานดา้นเอกสารในสํานักงาน
สว่นการศกึษาฯ  / การตดิต่อประสานงาน
กับหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง  
- ปฏิบั ติ ง านอื่ นที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ได้ รั บ
มอบหมาย 

� คา่ตอบแทนรวม   
9,00๐.- บาท/เดอืน 
(ตามระเบยีบการไดร้ับ
คา่ตอบแทนของพนักงาน
จา้งทั่วไป) 



หน้าที่ 5 
 

บัญชีลักษณะงาน  คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหน่ง และอัตราคา่ตอบแทนของพนักงานจ้าง 
(แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นตําบลดหีลวง  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลอืกและเลอืกสรรเป็นพนักงานจา้ง   

ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕5   ลงวันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕5 
 

สังกัด ประเภท ตําแหน่ง คุณสมบัต ิ ลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ ค่าตอบแทน/เดอืน 

สว่นการศกึษาฯ พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ผู้ดูแลเด็ก 
 

ไมต่่ํากวา่มัธยมศกึษาตอน
ปลาย (ม.6) 

- เพื่อช่วยเหลือการปฏบิัตงิานในการดูแล 
จัดประสบการณเ์รยีนรู ้ส่งเสรมิการเรยีนรู้ 
พัฒนาการเรยีนใหก้ับเด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลดหีลวง  
- การประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ในการพัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
- ปฏบิัตหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรอืไดร้ับ
มอบหมาย 
 

� คา่ตอบแทนรวม   
9,00๐.- บาท/เดอืน 
(ตามระเบยีบการไดร้ับ
คา่ตอบแทนของพนักงาน
จา้งทั่วไป) 

 
 
 

 
 


