
 
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาไร 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งและส่ังจางเปนพนักงานจาง  

สังกัด องคการบริหารสวนตําบลทาไร อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
------------------------------------------------------ 

 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลทาไร   มีความประสงค จะดําเนินการรับสมัคร บุคคลเพ่ือจัดจาง

เปนพนักงานจางตามภารกิจ  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความนัยหมวด 4 ขอ  19 และขอ 20 แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี  26 
กรกฎาคม 2547 องคการบริหารสวนตําบลทาไร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปน
พนักงานจาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจาง ช่ือตําแหนง และรายละเอียดการจาง 
   พนักงานจางตามภารกิจ 
    1.1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน  1  อัตรา  
   1.2. ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีประปา  จํานวน  1  อัตรา  
  รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 
  2. คุณสมบัติ ท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับ               
การสรรหาและการเลือกสรร 
         2.1  คุณสมบัติท่ัวไป  ผูสมัครสอบทุกตําแหนงตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามความนัย
หมวด 1 ขอ 4  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ
เก่ียวกับพนักงานจาง ดังตอไปนี้ 

1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ  หรือจิต

ฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ี
เปนลักษณะตองหามเบื้องตน พนักงานสวนตําบล 

5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ีใน
พรรคการเมือง 

6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภา  
ทองถ่ิน 

7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจําคุกเพราะกระทําผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ 

8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก  หรือไลออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ  
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

 
 
                /9 ไมเปน ... 
 
 



-2- 
 

9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถ่ิน 

  หมายเหตุ  (คุณสมบัติตามขอ 9) จะพิจารณาตรวจสอบกอนลงนามในสัญญาจาง) ผูท่ีผานการสรรหา
และการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง 
เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือลูกจาง
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการ
สวนทองถ่ิน และตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตาม
ประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินมายื่นดวย 

   2.2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
   ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียด 

เก่ียวกับการรับสมัครแตละตําแหนง    แนบทายประกาศนี้ 

                   3. การรับสมัครสอบ  
3.1   วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
ผูสนใจสมัครสอบ ติดตอขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง ตั้งแตวันท่ี 3 –  

11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556  ในวันและเวลาราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทาไร อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   3.2  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนพรอมใบสมัคร 
       3.2.1  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว  

ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน  จํานวน 3 รูป  และใหผูสมัครสอบเขียนชื่อ-สกุลหลังรูปดวย 
3.2.2  สําเนาวุฒิการศึกษาพรอมรับรองสําเนา    จํานวน  2  ฉบับ 

  3.2.3  สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนา    จํานวน  2  ฉบับ 
  3.2.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนา  จํานวน  2  ฉบับ 
  3.2.5  ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหาม ซ่ึงออกใหไมเกิน 1  

เดือนนับตั้งแตตรวจรางกาย  จํานวน  1  ฉบับ 
       3.2.6  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 

(ถามี)  
   ท้ังนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย      

   3.3  คาธรรมเนียมการสมัคร 
  ผูสมัครสอบเสียคาธรรมเนียมการสมัครสอบ ตําแหนงละ 100.00 บาท  

                     (เม่ือสมัครสอบเสร็จแลวไมมีสิทธิเรียกรองขอคืนเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบในกรณีใด ๆท้ังสิ้น) 

   3.4  เง่ือนไขในการสมัคร 
    ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิด
จากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครอันเปนผล
ทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเม่ือใด ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขา
รับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น ตั้งแตตน 
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  4.   การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการ
ประเมินสมรรถนะ 
       องคการบริหารสวนตําบลทาไร  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันท่ี 12 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาไร หรือทางเว็ปไซต  www.tharai.go.th 
 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียดเก่ียวกับการ 

รับสมัครแนบทายประกาศนี้ 
 

6. หลักเกณฑการตัดสิน 
ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวา 

รอยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได 
 

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
        องคการบริหารสวนตําบลทาไร  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบท่ีได 
ในวันท่ี วันท่ี 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาไร หรือทางเวปไซต  
www.tharai.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด 1 ป นับวันข้ึน
บัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

 
  8.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
       ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาไร   กําหนด 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   25    เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2556 
 
 

 
(นายพิพัฒน   ทุมรัตน) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทาไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tharai.go.th/
http://www.tharai.go.th/


 
 

รายละเอียดแนบทาย 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาไร  ลงวันท่ี 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 

 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  ประเภทของพนักงานจาง  ตามภารกิจ อันดับ จ.2 

     1.1 ชื่อตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน อันดับ จ.2 

       ลักษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

    ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานพัฒนาชุมชน ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป หรือตาม
คําสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดมอบหมาย 

  ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
   ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพัฒนาชุมชนตามท่ีไดรับมอบหมาย  เชน สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขต
พัฒนาชุมชน เพ่ือจัดทําแผนงานดําเนินการ  และสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ  
แสวงหาผูนําทองถ่ินเพ่ือชวยเหลือ  เปนผูนําและเปนท่ีปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ินของตนดูแล  
สงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ินของตน  รวมทํางาน
พัฒนากับประชาชนในทองถ่ินอยางใกลชิด  ใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชนในทองถ่ินตามวิธีการและ
หลักการพัฒนาชุมชน  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือชวยเหลือประชาชนในทองถ่ิน
ทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ 
ทุกสาขา ท่ี ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต. รับรอง หรือ 

- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา ท่ี ก.พ.  
ก.ค.หรือ ก.อบต. รับรอง 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรูในการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   และ 

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบและขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยาง 

เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา 
6. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู 

ในความรับผิดชอบ 
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    1.2 ช่ือตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีประปา อันดับ จ.1 

     ลักษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
  หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับกิจการประปาท่ีไมยากภายใตการกํากับและตรวจสอบโดย 
ใกลชิด หรือตามคําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด หรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ 
มอบหมาย 
 
  ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
    ปฏิบัติงานเก่ียวกับกิจการประปา เชน ดําเนินการผลิตและจําหนายน้ําประปา การจัดน้ํา 
สะอาดบริการประชาชน บริการผูใชน้ําของการประปา เตรียมน้ําสํารองไวเพ่ือการดับเพลิง การติดตั้งประปา 
ตรวจแกไข ปรับซอมมาตรวัดน้ําท่ีคลาดเคลื่อนหรือชํารุด ทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงของมาตรวัดน้ํา โดย
เครื่องทดสอบความเท่ียงตรงมาตรวัดน้ํา สํารวจและจัดทําแผนผังตอทอ ดําเนินการตอทอ ซอมทอ แกไข 
ซอมแซมอุปกรณประปาตาง ๆ เก่ียวกับการใชน้ําประปา จดเลขมาตรวัดน้ํา และคํานวณปริมาณน้ําจากมาตร
วัดน้ําของผูใชน้ํา บํารุงรักษาแหลงน้ําดิบ และทอ หรือรางสงน้ําดิบ ปด เปดประตูน้ํา กับดูแลรักษาใหอยูใน
สภาพดีและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                     ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางชางกอสราง ชางเครื่องยนต           
ชางไฟฟา   หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   ความรูความสามารถท่ีตองการ 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการประปาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  กฎหมาย 

กฎระเบียบและขอบังคับอ่ืนท่ีเก่ียวของและใชปฏิบัติงานในหนาท่ี 
     3.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม 

 แกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-3- 
 
 

2.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
     ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรู 
     (ความรูในหลักวิชาการท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีของตําแหนงท่ีจะจาง)
ความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ทดสอบความรูความสามารถ
ดังตอไปน้ี โดยวิธีสอบขอเขียน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถท่ี
ตองการของตําแหนง ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
     1.1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปผลกําหนด
คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
           - ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล 
โดยการใหสรุปความหรือใหจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือ
วิเคราะหเหตุการณหรือสรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือ
ใหหาแนวโนม หรือความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือ
สมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน ซึ่งเหมาะสม
แกการทดสอบความสามารถอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางก็ได 
     1.2. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน 
            - ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา โดยการสรุป
ความและตีความจากขอความสั้น ๆ หรือบทความและพิจารณาเลือกใช
ภาษาในรูปแบบตางๆ จากคํา หรือกลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ 
หรือทดสอบโดยอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรูความสามารถ
ดังกลาว 
 
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
     (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานท่ีจะจาง) 
     2.1 ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) 
           -ใหทดสอบความรูความสามารถในทางท่ีจะใชในการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีตามท่ีระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
       
3. คุณสมบัติสวนบุคคล 
    ผูมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) ตองเปนผูที
สอบผานขอเขียนท้ังภาค ก. และภาค ข. โดยมีคะแนนไมต่ํากวารอยละ 
60 ท้ังภาค ท้ังน้ีจะประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนสําหรับผูเขาสอบ การสัมภาษณ 
     3.1  บุคลิกภาพทวงทีวาจา 
     3.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     3.3  มนุษยสัมพันธ 
     3.4  ทัศนคติ แรงจูงใจ 
     3.5  ความรอบรูในหนาท่ีและตําแหนง 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100  
 
 
 
 
 

100 

โดยวิธี สอบขอเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีสอบขอเขียน 
 
 
 
 
 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ 

รวม 300  
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4. ข้ันตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
4.1 รับสมัคร  

          ต้ังแตวันท่ี 3 – 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556  ในวันและเวลาราชการ  ( เวลา 08.30 –  
16.30 น.)  ณ สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลทาไร อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ี ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาไร  หมายเลขโทรศัพท 0-7534-4904 หรือ
ทางเว็ปไซด  www.tharai.go.th  
 
      4.2 การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ 
              ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันท่ี  12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556                           
ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาไร  หรือทางเว็ปไซต  www.tharai.go.th 
 

      4.3 การประเมินสมรรถนะ 
    - ภาค ก. (ความรูความสามารถท่ัวไป) และภาค ข. (ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง) ในวันท่ี   
15  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556   เวลา 09.00 – 12.00 น.   ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาไร 

   - ประกาศรายชื่อผูสอบผานภาค ก.   และภาค ข.  ในวันท่ี   16  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556       
ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาไร หรือทางเว็ปไซต  www.tharai.go.th 

    - สอบภาค ค. (ความเหมาะสมกับตําแหนง)   ในวันท่ี   17  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556   เวลา 
09.00 – 12.00 น.   ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาไร 

   - ประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได     ในวันท่ี   16  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556  ณ ท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบลทาไร หรือทางเว็ปไซต  www.tharai.go.th 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
 

ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ 
1. ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

1.1  หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานพัฒนาชุมชน ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป หรือตาม
คําสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดมอบหมาย 

    1.2 ระยะเวลาการจาง ไมเกิน 4 ป โดยอาจตอสัญญาจางไดอีกโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      1.3  อัตราวาง   1   อัตรา 
      1.4  คาตอบแทน จะไดรับอัตราคาตอบแทน ในอันดับ จ.2   และคาครองชีพชั่วคราว  
           1.5 สิทธิประโยชน  ตามประกาศ มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราชการ เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง 
      
2. ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีประปา 

2.1 หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับกิจการประปาท่ีไมยากภายใตการกํากับและตรวจสอบโดยใกลชิด หรือ 

ตามคําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด หรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    2.2 ระยะเวลาการจาง ไมเกิน 4 ป โดยอาจตอสัญญาจางไดอีกโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      2.3  อัตราวาง   1   อัตรา 
      2.4  คาตอบแทน จะไดรับอัตราคาตอบแทนในอันดับ จ.1   และคาครองชีพชั่วคราว  
           2.5 สิทธิประโยชน  ตามประกาศ มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราชการ เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง 
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