ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลนาคู
เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ างเหมาบริการ
ขององค์ การบริหารส่ วนตําบลนาคู ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
……………………………………………………
ด้วยองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริ การ
จํานวน 17 อัตรา ดังต่อไปนี้คือ
1 .คนขับรถยนต์ ( รถขยะ) กองช่าง ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู

จํานวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างรายเดือนเป็ นเงิน
9,000 บาท
2. คนงานประจํารถขยะ (กองช่าง) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
จํานวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือนเป็ นเงิน
9,000 บาท
3. ยามรักษาการ (สํานักปลัดฯ) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
จํานวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือนเป็ นเงิน 9,000 บาท
4. คนทําความสะอาด (สํานักปลัดฯ) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
จํานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือนเป็ นเงิน
9,000 บาท
5. ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็กเล็ก(กองการศึกษาฯ) ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตําบลนาคู จํานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือนเป็ นเงิน
9,000 บาท
6. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองการศึกษาฯ) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จํานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือนเป็ นเงิน 9,000 บาท
7. ผูช้ ่วยนักวิชาการศึกษา (กองการศึกษาฯ) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จํานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือนเป็ นเงิน 9,000 บาท
8. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองคลังฯ)ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
จํานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือนเป็ นเงิน
9,000 บาท
9. ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จํานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือนเป็ นเงิน 9,000 บาท
10 . ผูช้ ่วยนักทรัพยากรบุคคล (สํานักปลัดฯ) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จํานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือนเป็ นเงิน
9,000 บาท

-211. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักปลัดฯ) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือนเป็ นเงิน 9,000 บาท
12. พนักงานขับรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค์ (สํานักปลัดฯ) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือนเป็ นเงิน 9,000 บาท
13.พนักงานประจํารถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค์ (สํานักปลัดฯ) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
จํานวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือนเป็ นเงิน 9,000 บาท
1. ตําแหน่ งคนขับรถยนต์ (รถขยะ)
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
-ขับรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 1 ตัน แบบเปิ ดข้างเทท้ายชนิด 4 ล้อ ตูบ้ รรทุกมูลฝอยมีขนาดความ
จุไม่นอ้ ยกว่า 3 ลบ.ม. มีประตูเปิ ด-ปิ ด ชนิดล๊อคได้ 2 บาน ยกเทท้ายด้วยระบบไฮทรอลิก บํารุ งรักษา ทํา
ความสะอาดรถบรรทุกขยะ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถบรรทุกขยะ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
1.เป็ นผูจ้ บการศึกษาในระดับไม่ต่าํ กว่าชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่าได้ไม่ต่าํ กว่านี้
2.มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ขบั รถบรรทุกขยะ
3.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามที่กฎหมายกําหนดใช้กบั รถยนต์ส่วนบุคคล หรื อ
ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลชนิดที่ 2
4. ผูส้ มัครมีสิทธิ์ สมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง
2. ตําแหน่ งคนงานประจํารถขยะ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบตั ิหน้าที่จดั เก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรื อน และที่รองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอย
ไปทําลาย และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
1. เป็ นผูจ้ บการศึกษาในระดับไม่ต่าํ กว่าชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 หรื อเทียบเท่าได้ไม่ต่าํ กว่า
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่คนงานประจํารถขยะ
3. ผูส้ มัครมีสิทธิ์ สมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง

-3คุณสมบัติทวั่ ไปของผู้สมัคร (ทั้ง 2 ตําแหน่ ง)
- มีสัญชาติไทย
- เพศชายมีอายุไม่ต่าํ กว่า 20 ปี
- ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
- ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
- มีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นที่รังเกียจของ
สังคม
วัน เวลา และสถานทีใ่ นการยื่นหลักฐาน
ให้ผมู ้ ีความประสงค์ยนื่ หลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สาํ นักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในวันและเวลาราชการ ยืน่ หลักฐานได้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 - 24
เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
วัน และเวลาในการคัดเลือก
วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทาํ การองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลนาคู อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
วิธีการคัดเลือก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะดําเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์เฉพาะตําแหน่ง
ตามประกาศองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริ การ
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เฉพาะคนขับรถยนต์ (รถขยะ) ต้อง
สอบภาคปฏิบตั ิขบั รถบรรทุกขยะ)
หลักฐานทีใ่ ช้ ในการยื่นสมัคร
- สําเนาทะเบียนบ้าน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาวุฒิการศึกษา
จํานวน
1 ฉบับ
- รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 3
x 4 ซม.
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จํานวน 2 รู ป
-สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามที่กฎหมายกําหนด
(กรณี ผสู ้ มัคร ตําแหน่งคนขับรถบรรทุกขยะ)
จํานวน 1 ฉบับ
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล,ใบรับรองการผ่านงาน
เป็ นต้น
- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้องห้าม
จํานวน 1 ฉบับ

-4ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลวันที่
26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
การจ้ าง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะทําสัญญาจ้างโดยเริ่ มจ้างเมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศใช้แล้วเท่านั้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562
3. ตําแหน่ งยามรักษาการประจําองค์ การบริหารส่ วนตําบลนาคู
ลักษณะงานยามรักษาการประจําองค์ การบริหารส่ วนตําบลนาคู
-เป็ นผูด้ ูแลรักษาความปลอดภัย , ทรัพย์สินขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู และงานอื่น ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ยามรักษาการ
2. ผูส้ มัครมีสิทธิ์ สมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง
คุณสมบัติทวั่ ไป
- มีสญ
ั ชาติไทย
- เพศชายมีอายุไม่ต่าํ กว่า 40 ปี ขึ้นไป
- ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
- ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
- มีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นที่รังเกียจของ
สังคม
วัน เวลา และสถานทีใ่ นการยื่นหลักฐาน
ให้ผมู ้ ีความประสงค์ยนื่ หลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สาํ นักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในวันและเวลาราชการ ยืน่ หลักฐานได้ต้ งั แต่วนั ที่ 11- 24 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2561
วัน และเวลาในการคัดเลือก
วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทาํ การองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลนาคู อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

-5วิธีการคัดเลือก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะดําเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์เฉพาะตําแหน่ง
ตามประกาศองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริ การ
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักฐานทีใ่ ช้ ในการยื่นสมัคร
- สําเนาทะเบียนบ้าน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 3 x 4 ซม.
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จํานวน 2 รู ป
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล,ใบรับรองการผ่านงาน
เป็ นต้น
- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้องห้าม
จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลวันที่
26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
การจ้ าง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะทําสัญญาจ้างโดยเริ่ มจ้างเมื่อข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศใช้แล้วเท่านั้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2562
4.ตําแหน่ งคนทําความสะอาดประจําองค์ การบริหารส่ วนตําบลนาคู
ลักษณะงานคนทําความสะอาดประจําองค์ การบริหารส่ วนตําบลนาคู
-โดยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นคนทําความสะอาดประจําองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู และปฏิบตั ิงานที่
ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
1.เป็ นผูจ้ บการศึกษาในระดับไม่ต่าํ กว่าชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 หรื อเทียบเท่าได้ไม่ต่าํ กว่า
2.มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ทาํ ความสะอาด
3. ผูส้ มัครมีสิทธิ์ สมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง
คุณสมบัติทวั่ ไป
- มีสัญชาติไทย
- ผูห้ ญิงมีอายุไม่ต่าํ กว่า 20 ปี และไม่เกิน 60 ปี
- ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้

-6- ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
- มีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นที่รังเกียจของ
สังคม
วัน เวลา และสถานทีใ่ นการยื่นหลักฐาน
ให้ผมู ้ ีความประสงค์ยนื่ หลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สาํ นักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในวันและเวลาราชการ ยืน่ หลักฐานได้ต้งั แต่วนั ที่ 11 - 24
เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
วัน และเวลาในการคัดเลือก
วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทาํ การองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลนาคู อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
วิธีการคัดเลือก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะดําเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์เฉพาะตําแหน่ง
ประกาศองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริ การ ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลนาคู ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักฐานทีใ่ ช้ ในการยื่นสมัคร
- สําเนาทะเบียนบ้าน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาวุฒิการศึกษา
จํานวน
1 ฉบับ
- รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 3
x 4 ซม.
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จํานวน 2 รู ป
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล,ใบรับรองการผ่านงาน
เป็ นต้น
- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้องห้าม
จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลวันที่
26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
การจ้ าง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะทําสัญญาจ้าง โดยเริ่ มจ้างเมื่อข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศใช้แล้วเท่านั้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2562

-75. ตําแหน่ งผู้ช่วยครู ผ้ ูดูแลเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ) ของศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลนาคู
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
-ปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยเหลือผูด้ ูแลเด็กเล็กอนุบาลและปฐมวัยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัย
ประถมศึกษาให้มีความคิด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
1.เป็ นผูจ้ บการศึกษาในระดับไม่ต่าํ กว่าชั้นมัธยมปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่าได้ไม่ต่าํ กว่า
2.มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ผูช้ ่วยผูด้ ูแลเด็กเล็ก
3.ผูส้ มัครมีสิทธิ์ สมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง
คุณสมบัติทวั่ ไปของผู้สมัคร
- มีสญ
ั ชาติไทย
- เพศหญิงมีอายุไม่ต่าํ กว่า 20 ปี และไม่เกิน 40 ปี
- ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
- ไม่เป็ นผูต้ ิดยาเสพติดให้โทษ
- มีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นที่รังเกียจของ
สังคม
วัน เวลา และสถานทีใ่ นการยื่นหลักฐาน
ให้ผมู ้ ีความประสงค์ยน่ื หลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สาํ นักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในวันและเวลาราชการ ยืน่ หลักฐานได้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 -24 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2561
วัน และเวลาในการคัดเลือก
วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ณ ที่ทาํ การองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลนาคู อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
วิธีการคัดเลือก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะดําเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์เฉพาะตําแหน่ง
ตามประกาศองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริ การ ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลนาคู ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
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หลักฐานทีใ่ ช้ ในการยื่นสมัคร
- สําเนาทะเบียนบ้าน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 3
x 4 ซม.
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จํานวน 2 รู ป
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล,ใบรับรองการผ่านงาน
เป็ นต้น
- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้องห้าม
จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลวันที่
26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
การจ้ าง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะทําบันทึกตกลงจ้างโดยเริ่ มจ้างเมื่อข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศใช้แล้วเท่านั้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
6. ตําแหน่ งผู้ช่วยเจ้ าหน้ าทีธ่ ุรการ (กองการศึกษาฯ)
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
-ผูช้ ่วย
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานธุ รการและงานสารบรรณที่ตอ้ งใช้ความรู ้ทางเทคนิคหรื อวิชาการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่ างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่ อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ตอ้ งใช้ความรู ้ทางเทคนิค
หรื อวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู ้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์
หรื อเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทําทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิ ทธิ์ ติดตามให้มีการ
ซ่อมบํารุ งรักษา ซ่อมแซมตามกําหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคกําหนดไว้จาํ หน่ายยานพาหนะที่ชาํ รุ ดเสื่ อมสภาพ
และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง การตรวจสอบลงหรื อเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริ การเอกสาร
สําคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติพนักงานส่ วนตําบล ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม
และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิ ทธิ ต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลหรื อจัดเตรี ยมเอกสารและจดบันทึกรายงาน
การประชุม เป็ นต้น และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
1.เป็ นผูจ้ บการศึกษาในระดับไม่ต่าํ กว่าชั้นมัธยมปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่าได้ไม่ต่าํ กว่า
2.มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
3.ผูส้ มัครมีสิทธิ์ สมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง

-9คุณสมบัติทวั่ ไปของผู้สมัคร
- มีสญ
ั ชาติไทย
- เพศหญิงมีอายุไม่ต่าํ กว่า 20 ปี และไม่เกิน 40 ปี
- ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
- ไม่เป็ นผูต้ ิดยาเสพติดให้โทษ
- มีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นที่รังเกียจของ
สังคม
วัน เวลา และสถานทีใ่ นการยื่นหลักฐาน
ให้ผมู ้ ีความประสงค์ยนื่ หลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สาํ นักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในวันและเวลาราชการ ยืน่ หลักฐานได้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 -24 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2561
วัน และเวลาในการคัดเลือก
วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ณ ที่ทาํ การองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลนาคู อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
วิธีการคัดเลือก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะดําเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์เฉพาะตําแหน่ง
ตามประกาศองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริ การ ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลนาคู ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักฐานทีใ่ ช้ ในการยื่นสมัคร
- สําเนาทะเบียนบ้าน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน
1 ฉบับ
- สําเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 3
x 4 ซม.
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จํานวน 2 รู ป
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล,ใบรับรองการผ่านงาน
เป็ นต้น
- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้องห้าม
จํานวน 1 ฉบับ

-10ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลวันที่
26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
การจ้ าง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะทํา
สัญญาจ้างโดยเริ่ มจ้างเมื่อข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศใช้แล้วเท่านั้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2562
7. ตําแหน่ งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (กองการศึกษาฯ)
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ช่วยปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย ดังนี้ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจยั วางแผน การแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ เพื่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจยั
หลักสู ตร การสร้างและพัฒนาหลักสู ตรของวิชาการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์
วิจยั และการพัฒนาหนังสื อและแบบเรี ยน การวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดทํา
มาตรฐาน สถานศึกษา ตลอดจนการให้หรื อจัดบริ การส่ งเสริ มการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์
วิจยั ท า ความเห็นสรุ ปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่ งเสริ มการวิจยั การศึกษา การ
วางโครงการสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล
ดําเนินการและแก้ไขปั ญหา ขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วจิ ยั และเสนอแนะการ
ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงหลักการ ระเบียบปฏิบตั ิ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ฝึ กอบรมและให้
คําปรึ กษาแนะนําในการปฏิบตั ิงานแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปั ญหาและชี้แจงเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ ต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่ วมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของส่ วนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังทําหน้าที่จดั ทําแผนและระบบสารสนเทศ
งานการเจ้าหน้าที่ งานการศึกษาปฐมวัยและ การศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริ หารโรงเรี ยน งานบริ หารวิชาการ
งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึ กและ ส่ งเสริ มอาชีพ ส่ งเสริ มศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.เป็ นผูจ้ บการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรื อเทียบได้ไม่ต่าํ กว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.
ก.ค. หรื อ ก.อบต. รับรอง
2.มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ผูช้ ่วยนักวิชาการศึกษา
3.ผูส้ มัครมีสิทธิ์ สมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง

-11คุณสมบัติทวั่ ไปของผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทย
- เพศหญิงมีอายุไม่ต่าํ กว่า 20 ปี และไม่เกิน 40 ปี
- ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
- ไม่เป็ นผูต้ ิดยาเสพติดให้โทษ
- มีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นที่รังเกียจของ
สังคม
วัน เวลา และสถานทีใ่ นการยื่นหลักฐาน
ให้ผมู ้ ีความประสงค์ยนื่ หลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สาํ นักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในวันและเวลาราชการ ยืน่ หลักฐานได้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 -24 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2561
วัน และเวลาในการคัดเลือก
วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทาํ การองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลนาคู อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
วิธีการคัดเลือก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะดําเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์เฉพาะตําแหน่ง
ตามประกาศองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริ การ ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลนาคู ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักฐานทีใ่ ช้ ในการยื่นสมัคร
- สําเนาทะเบียนบ้าน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน
1 ฉบับ
- สําเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 3
x 4 ซม.
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จํานวน 2 รู ป
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล,ใบรับรองการผ่านงาน
เป็ นต้น
- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้องห้าม
จํานวน 1 ฉบับ

-12ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลวันที่
26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
การจ้ าง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะทํา
สัญญาจ้างโดยเริ่ มจ้างเมื่อข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศใช้แล้วเท่านั้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2562
8. ตําแหน่ งผู้ช่วยเจ้ าหน้ าทีธ่ ุรการ (กองคลังฯ)
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
-ผูช้ ่วย
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานธุ รการและงานสารบรรณที่ตอ้ งใช้ความรู ้ทางเทคนิคหรื อวิชาการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่ างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่ อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ตอ้ งใช้ความรู ้ทางเทคนิค
หรื อวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู ้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์
หรื อเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทําทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิ ทธิ์ ติดตามให้มีการ
ซ่อมบํารุ งรักษา ซ่อมแซมตามกําหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคกําหนดไว้จาํ หน่ายยานพาหนะที่ชาํ รุ ดเสื่ อมสภาพ
และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง การตรวจสอบลงหรื อเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริ การเอกสาร
สําคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติพนักงานส่ วนตําบล ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม
และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิ ทธิ ต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลหรื อจัดเตรี ยมเอกสารและจดบันทึกรายงาน
การประชุม เป็ นต้น และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
1.เป็ นผูจ้ บการศึกษาในระดับไม่ต่าํ กว่าชั้นมัธยมปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่าได้ไม่ต่าํ กว่านี้
2.มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
3.ผูส้ มัครมีสิทธิ์ สมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง
คุณสมบัติทวั่ ไปของผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทย
- เพศหญิงมีอายุไม่ต่าํ กว่า 20 ปี และไม่เกิน 40 ปี
- ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
- ไม่เป็ นผูต้ ิดยาเสพติดให้โทษ
- มีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นที่รังเกียจของ
สังคม

-13วัน เวลา และสถานทีใ่ นการยื่นหลักฐาน
ให้ผมู ้ ีความประสงค์ยนื่ หลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สาํ นักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในวันและเวลาราชการ ยืน่ หลักฐานได้ต้ งั แต่วนั ที่ 11-24 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2561
วัน และเวลาในการคัดเลือก
วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ที่ทาํ การองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลนาคู อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
วิธีการคัดเลือก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะดําเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์เฉพาะตําแหน่ง
ตามประกาศองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริ การ ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลนาคู ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักฐานทีใ่ ช้ ในการยื่นสมัคร
- สําเนาทะเบียนบ้าน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 3
x 4 ซม.
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จํานวน 2 รู ป
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล,ใบรับรองการผ่านงาน
เป็ นต้น
- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้องห้าม
จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลวันที่
26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
การจ้ าง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะทํา
สัญญาจ้างโดยเริ่ มจ้างเมื่อข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศใช้แล้วเท่านั้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2562

-149. ตําแหน่ งผู้ช่วยเจ้ าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลังฯ)
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
-ผูช้ ่วย
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ซ่ ึ งมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งมีลกั ษณะงานที่ ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ช่วยตรวจรับและพิจารณาแบบแสดงรายการ คําร้อง หรื อคําขอของผูเ้ สี ยภาษีและ ค่าธรรมเนียม รับชําระเงิน
เขียนใบเสร็ จรับเงิน และลงบัญชี จัดทําทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ และและ รายการต่างๆ เก็บรักษา
หลักฐานการเสี ยภาษีค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ติดตามเร่ งรัดการจัดเก็บภาษี การ ดําเนินคดีผคู ้ า้ งชําระ
ภาษี ออกหมายเรี ยกและหนังสื อเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษา และนําส่ งเงิน เป็ นต้น
และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
1.เป็ นผูจ้ บการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรื อเทียบได้ไม่ต่าํ กว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.
ก.ค. หรื อ ก.อบต. รับรอง
2.มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
3.ผูส้ มัครมีสิทธิ์ สมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง
คุณสมบัติทวั่ ไปของผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทย
- เพศหญิงมีอายุไม่ต่าํ กว่า 20 ปี และไม่เกิน 40 ปี
- ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
- ไม่เป็ นผูต้ ิดยาเสพติดให้โทษ
- มีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นที่รังเกียจของ
สังคม
วัน เวลา และสถานทีใ่ นการยื่นหลักฐาน
ให้ผมู ้ ีความประสงค์ยนื่ หลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สาํ นักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในวันและเวลาราชการ ยืน่ หลักฐานได้ต้ งั แต่วนั ที่ 11-24 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2561
วัน และเวลาในการคัดเลือก
วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ที่ทาํ การองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลนาคู อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

-15วิธีการคัดเลือก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะดําเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์เฉพาะตําแหน่ง
ตามประกาศองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริ การ ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลนาคู ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักฐานทีใ่ ช้ ในการยื่นสมัคร
- สําเนาทะเบียนบ้าน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 3
x 4 ซม.
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จํานวน 2 รู ป
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล,ใบรับรองการผ่านงาน
เป็ นต้น
- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้องห้าม
จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลวันที่
26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
การจ้ าง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะทํา
สัญญาจ้างโดยเริ่ มจ้างเมื่อข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศใช้แล้วเท่านั้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2562
10. ตําแหน่ งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (สํ านักปลัดฯ)
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลโดยปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง เช่น ดํา เนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ ดํา เนินการออกคํา สัง่ เกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานบุคคล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการดํา เนิน
การเรื่ องขออนุมตั ิเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดํา เนินเรื่ องการขอรับ
บําเหน็จ บํานาญและเงินทดแทน จัดทํา แก้ไข เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบล ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ในการปฏิบตั ิงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

-16คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
1. เป็ นผูจ้ บการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรื อเทียบได้ไม่ต่าํ กว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.
ก.ค. หรื อ ก.อบต. รับรอง
2. มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ผูช้ ่วยนักทรัพยากรบุคคล
3. ผูส้ มัครมีสิทธิ์ สมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง
คุณสมบัติทวั่ ไปของผู้สมัคร
- มีสญ
ั ชาติไทย
- เพศชาย/หญิง มีอายุไม่ต่าํ กว่า 20 ปี และไม่เกิน 40 ปี
- ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
- ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
- มีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นที่รังเกียจของ
สังคม
วัน เวลา และสถานทีใ่ นการยื่นหลักฐาน
ให้ผมู ้ ีความประสงค์ยนื่ หลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สาํ นักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในวันและเวลาราชการ ยืน่ หลักฐานได้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 - 24 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2561
วัน และเวลาในการคัดเลือก
วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ที่ทาํ การองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลนาคู อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
วิธีการคัดเลือก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะดําเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์เฉพาะตําแหน่ง
ตามประกาศองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริ การ
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักฐานทีใ่ ช้ ในการยื่นสมัคร
- สําเนาทะเบียนบ้าน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาวุฒิการศึกษา
จํานวน
1 ฉบับ
- รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 3
x 4 ซม.
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จํานวน 2 รู ป

-17- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล,ใบรับรองการผ่านงาน
เป็ นต้น
- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้องห้าม
จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลวันที่
26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
การจ้ าง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะทํา
สัญญาจ้างโดยเริ่ มจ้างเมื่อข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศใช้แล้วเท่านั้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2562
11. ตําแหน่ งผู้ช่วยเจ้ าหน้ าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํ านักปลัดฯ)
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ด้านปฏิบตั ิการ
(1) ดําเนินการป้ องกัน ระงับ และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ หรื อตามที่ร้องขอ
เช่น อัคคีภยั อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบตั ิต่างๆ เป็ นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และ บรรเทาความเสี ยหาย
ในด้านชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
(2) เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึ กซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรู ปแบบต่างๆ เพื่อดําเนินการป้ องกัน
เชิงรุ กก่อนเกิดเหตุการณ์
(3) จัดเตรี ยม จัดเก็บ บํารุ งรักษา และซ่อมแซมเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรื อยานพาหนะที่ใช้ใน งาน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอและให้ การดําเนินงานเป็ นไป
อย่างสะดวกราบรื่ นและปลอดภัย
(4) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมงานวิชาการด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้มี
ข้อมูลประกอบการพิจารณา การวางแผน และการกําหนดกลไก หลักเกณฑ์ และนโยบาย
ต่างๆ ในการ
ดําเนินการป้ องกันและระงับอัคคีภยั และภัยพิบตั ิอื่นๆ
(5)แก้ไขปั ญหาต่างๆ ในเบื้องต้นด้านงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็ นไปอย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่กาํ หนดไว้
(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
(7) และ ปฏิบตั ิงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบลนาคู ที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาํ หนดไว้

-18-

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
1.เป็ นผูจ้ บการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่าได้ไม่ต่าํ กว่านี้
2 .มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สามารถใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้
3. ผูส้ มัครมีสิทธิ์ สมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง
คุณสมบัติทวั่ ไปของผู้สมัคร
- มีสญ
ั ชาติไทย
- เพศหญิงมีอายุไม่ต่าํ กว่า 20 ปี และไม่เกิน 40 ปี
- ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
- ไม่เป็ นผูต้ ิดยาเสพติดให้โทษ
- มีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นที่รังเกียจของ
สังคม
วัน เวลา และสถานทีใ่ นการยื่นหลักฐาน
ให้ผมู ้ ีความประสงค์ยนื่ หลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สาํ นักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในวันและเวลาราชการ ยืน่ หลักฐานได้ต้ งั แต่วนั ที่ 11-24 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2561
วัน และเวลาในการคัดเลือก
วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทาํ การองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลนาคู อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
วิธีการคัดเลือก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะดําเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์เฉพาะตําแหน่ง
ตามประกาศองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริ การ ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลนาคู ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักฐานทีใ่ ช้ ในการยื่นสมัคร
- สําเนาทะเบียนบ้าน ( พร้อมรับรองสําเนา )
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ( พร้อมรับรองสําเนา )
- สําเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมรับรองสําเนา )
- รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 3

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
x 4 ซม.

-19ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จํานวน 2 รู ป
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล,ใบรับรองการผ่านงาน
เป็ นต้น
- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้องห้าม
จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลวันที่
26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
การจ้ าง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะทํา
สัญญาจ้างโดยเริ่ มจ้างเมื่อข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศใช้แล้วเท่านั้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2562
12. ตําแหน่ งคนขับรถนํา้ เอนกประสงค์
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ขับ
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกนํ้าเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริ มาตรกระบอกสู บไม่ต่าํ
กว่า 6,000 ซี ซี จุน้ าํ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 6,000 ลิตร และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถบรรทุก นํ้า
เอนกประสงค์ และปฏิบตั ิหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ดําเนินการป้ องกัน ระงับ และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ หรื อตามที่ร้อง
ขอ เช่น อัคคีภยั อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบตั ิต่างๆ เป็ นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และ
บรรเทาความ
เสี ยหายในด้านชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
(2) เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึ กซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรู ปแบบต่างๆ เพื่อดําเนินการป้ องกัน
เชิงรุ กก่อนเกิดเหตุการณ์
(3) จัดเตรี ยม จัดเก็บ บํารุ งรักษา และซ่อมแซมเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรื อยานพาหนะที่ใช้ใน งาน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอและให้ การดําเนินงานเป็ นไป
อย่างสะดวกราบรื่ นและปลอดภัย
(4) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมงานวิชาการด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้มี
ข้อมูลประกอบการพิจารณา การวางแผน และการกําหนดกลไก หลักเกณฑ์ และนโยบาย
ต่างๆ ในการ
ดําเนินการป้ องกันและระงับอัคคีภยั และภัยพิบตั ิอื่นๆ
(5)แก้ไขปั ญหาต่างๆ ในเบื้องต้นด้านงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็ นไปอย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่กาํ หนดไว้
(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ

-20(7) และ ปฏิบตั ิงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลนาคู ที่สงั กัดบรรลุภารกิจที่กาํ หนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
1.เป็ นผูจ้ บการศึกษาในระดับไม่ต่าํ กว่าชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่าได้ไม่ต่าํ กว่านี้
2.มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ขบั รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค์
3.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามที่กฎหมายกําหนดใช้กบั รถยนต์ส่วนบุคคล หรื อ
ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลชนิดที่ 2
4. ผูส้ มัครมีสิทธิ์ สมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง
13. ตําแหน่ งพนักงานประจํารถนํา้ เอนกประสงค์
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
(1) ดําเนินการป้ องกัน ระงับ และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ หรื อตามที่ร้องขอ
เช่น อัคคีภยั อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบตั ิต่างๆ เป็ นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และ บรรเทาความเสี ยหาย
ในด้านชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
(2) เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึ กซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรู ปแบบต่างๆ เพื่อดําเนินการป้ องกัน
เชิงรุ กก่อนเกิดเหตุการณ์
(3) จัดเตรี ยม จัดเก็บ บํารุ งรักษา และซ่อมแซมเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรื อยานพาหนะที่ใช้ใน งาน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอและให้ การดําเนินงานเป็ นไป
อย่างสะดวกราบรื่ นและปลอดภัย
(4) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมงานวิชาการด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้มี
ข้อมูลประกอบการพิจารณา การวางแผน และการกําหนดกลไก หลักเกณฑ์ และนโยบาย
ต่างๆ ในการ
ดําเนินการป้ องกันและระงับอัคคีภยั และภัยพิบตั ิอื่นๆ
(5)แก้ไขปั ญหาต่างๆ ในเบื้องต้นด้านงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็ นไปอย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่กาํ หนดไว้
(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
(7) และ ปฏิบตั ิงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลนาคู ที่สงั กัดบรรลุภารกิจที่กาํ หนดไว้

-21คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
1. เป็ นผูจ้ บการศึกษาในระดับไม่ต่าํ กว่าชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่าได้ไม่ต่าํ กว่า
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่พนักงานประจํารถนํ้าเอนกประสงค์
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามที่กฎหมายกําหนดใช้กบั รถยนต์ส่วนบุคคล หรื อ
ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลชนิดที่ 2
4. ผูส้ มัครมีสิทธิ์ สมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง
คุณสมบัติทวั่ ไปของผู้สมัคร (ทั้ง 2 ตําแหน่ ง)
- มีสญ
ั ชาติไทย
- เพศชายมีอายุไม่ต่าํ กว่า 20 ปี และไม่เกิน 60 ปี
- ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
- ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
- มีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นที่รังเกียจของ
สังคม
วัน เวลา และสถานทีใ่ นการยื่นหลักฐาน
ให้ผมู ้ ีความประสงค์ยนื่ หลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สาํ นักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในวันและเวลาราชการ ยืน่ หลักฐานได้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 - 24
เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
วัน และเวลาในการคัดเลือก
วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ณ ที่ทาํ การองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลนาคู อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
วิธีการคัดเลือก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะดําเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์เฉพาะตําแหน่ง
ตามประกาศองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริ การ
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เฉพาะพนักงานขับรถนํ้า
เอนกประสงค์ ต้องสอบภาคปฏิบตั ิขบั รถนํ้าเอนกประสงค์)
หลักฐานทีใ่ ช้ ในการยื่นสมัคร
- สําเนาทะเบียนบ้าน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ( พร้อมรับรองสําเนา )
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาวุฒิการศึกษา
จํานวน
1 ฉบับ

-22- รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 3
x 4 ซม.
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จํานวน 2 รู ป
-สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามที่กฎหมายกําหนด
(กรณี ผสู ้ มัคร ตําแหน่งพนักงานขับรถนํ้าเอนกประสงค์)
จํานวน 1 ฉบับ
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล,ใบรับรองการผ่านงาน
เป็ นต้น
- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้องห้าม
จํานวน 1 ฉบับ
ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลวันที่
26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
การจ้ าง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะทําสัญญาจ้างโดยเริ่ มจ้างเมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศใช้แล้วเท่านั้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

(นายฉลอง คงสัมฤทธิ์)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู

