ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
....................................
ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทรงคนอง มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน
12 ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 ตาแหน่ง รวม 14 อัตรา
อาศั ยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่ ว นต าบลจั งหวัด สมุ ท รปราการ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
การสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ประเภทและตาแหน่งที่รับสมัคร
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
สานักปลัดฯ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตาแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงาน
กองคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กองช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
กองการศึกษาฯ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ
พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงาน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

จานวน

1

อัตรา

จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา

จานวน
จานวน

1
1

อัตรา
อัตรา

จานวน

1

อัตรา

จานวน

1

อัตรา

-2กองสาธารณสุขฯ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

จานวน
จานวน

1
1

อัตรา
อัตรา

(รายละเอียดตาแหน่งปรากฏอยู่ในภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้)
หมายเหตุ สมัครได้คนละไม่เกิน 1 ตาแหน่ง
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4
ของประกาศ ก.อบต.จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2547
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้อง สมาชิกสภาท้อง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสั ญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารง
ต าแหน่ งทางการเมือ ง กรรมการพรรคการเมือ ง หรื อเจ้ าหน้ า ที่ ในพรรคการเมื อง ผู้บ ริ ห ารท้ องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับรับ
สมัครแต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

-33. การรับสมัคร
3.1 กาหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จ ะสมัค รเข้ารับการสรรหาเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่น ใบสมัคร พร้อม
หลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร ได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง ระหว่าง
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ระยะเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลา
ราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ทรงคนอง โทร. 0-2818-5226 หรือทางเว็บไซต์ www.songkanong.org
3.2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยตนเอง ซึ่งผู้สมัครต้อง
รับรองสาเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ อย่างละ 1 ชุด ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองฉบับภาษาไทย (เท่านั้น) จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาระเบียนการแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย (เท่านั้น) ที่ระบุสาขาที่จะสมัคร
จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร จานวน 1 ฉบับ
(6) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน) (เขียนชื่อ – สกุล ตาแหน่งที่จะสมัครหลังรูปให้เรียบร้อย)
(7) สาเนาใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ประเภทที่ 2 ขึ้นไป
จานวน 1 ฉบับ กรณีสมัครตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตาแหน่งสาหรับผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(8) สาเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานหรือส่วน
ราชการ ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ากว่า 5 ปี (สาหรับพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
(9) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กาหนด แพทย์ออกให้ไม่เกิน
1 เดือน (ฉบับจริง) จานวน 1 ฉบับ
(10) เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คานาหน้านาม ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
(11) การแต่งกายสุภาพ
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และให้ผู้สมัคร
เขียนคารับรอง “สาเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ และลายมือตัวบรรจง วันที่ พร้อมเขียนชื่อตาแหน่งที่สมัคร
สอบของสาเนาเอกสารทุกหน้า ยกเว้นใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองการทางานใช้ฉบับจริง
3.3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งละ 100 บาท
พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่งละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

-43.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้ สมัค รเข้ ารั บการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับ ผิดชอบในการตรวจสอบและรับ รอง
ตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความ
ผิด พลาดอัน เกิด จากผู้สมัค รไม่ ว่า ด้ วยเหตุผลใดๆ หรือคุณ วุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามคุณ สมบัติเฉพาะสาหรั บ
ตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้
ถือว่า การรับสมัครและการรับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิ
ได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกาหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทรง
คนอง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และทางเว็บไซต์ www.songkanong.org
4.2 กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยการดาเนินการจัดจ้างและเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลาดับที่จากผู้
ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณี ที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบที่ได้รับเลขประจาตัว
สอบก่อนเป็นผู้มีสิทธิ์ก่อน
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลทรงคนอง จะประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรตามล าดั บ
คะแนนที่ สอบได้ ในวั น ที่ 2 กั น ยายน พ.ศ. 2565 ณ สานั กงานองค์ก ารบริ หารส่วนต าบลทรงคนอง
อ าเภอพระประแดง จั งหวั ด สมุ ท รปราการ และทางเว็ บ ไซต์ www.songkanong.org โดยบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี (หนึ่งปี) นับแต่วันขึ้ นบัญชี หรือนับ
แต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้ขึ้นบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามกาหนด
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนด

-48. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ของแต่ละตาแหน่งโดยทาสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนองกาหนด
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

( นายวัชระ เติมวรรธนภัทร์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพนักงาน
( แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง )
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565
***************************************************************
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1 ตาแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตาแหน่งที่มีหน้าที่ความรับ ผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานที่ค่อนข้างยากมาก
โดยไม่จาเป็นต้องมีผู้กากับตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ
เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย จั ดทาแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและ
โครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ
ความมั่ น คงของประเทศ ทั้ งนี้ อาจเป็ น นโยบาย แผนงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบล และโครงการ
ระดับชาติแล้วแต่กรณี ให้คาปรึกษา แนะนาในทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้ างแล้ว ยังทาหน้าที่ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ คาปรึกษาแนะน าปรั บปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน ท าหน้ า ที่ ช่ ว ยหั ว หน้ า หน่ ว ยงานปฏิ บั ติ งานตาม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง
สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้ รั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง
สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้ รั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง
สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

-2ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีค วามรู้ ค วามสามารถเช่น เดียวกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์น โยบายและแผน 3 แล้ว
จะต้อง
1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด
2. มี ค วามสามารถในการจัด ทาแผนงาน ควบคุ ม ตรวจสอบ ให้ค าปรึ กษาแนะน า และ
เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
อัตราค่าตอบแทน
- ปริญญาตรี ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาจ้างไม่ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติเห็นให้
ความเห็นชอบการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.2 ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ค่อนข้างยากภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคาสั่ง ตามแบบ หรือตามแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่าง
กว้าง ๆ ที่จาเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถหรือความชานาญงานค่อนข้างสูง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป ลดอันตรายและ
ความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ รักษาและบารุงขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ป้องกันและ
บรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การ
ฟื้นฟูบูรณะสิ่งชารุดเสียหายในคืนสภาพเดิม ตามแผนที่เทศบาลได้กาหนดไว้ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา
ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.ท.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา
ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.ท.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้

-3ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง งานธุรการทั่วไป และงานสาร
บรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ละเอียด แม่นยา
6. มีความสามารถในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ
อัตราค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาจ้างไม่ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติเห็นให้
ความเห็นชอบการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.3 ตาแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิง จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม เครื่องกล
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ
เทคนิควิศวกรรมสารวจ หรือได้รับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง ช่าง
ยนต์ ช่างไฟฟ้า เคมี ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือ
ทางอื่น หรือ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเคมี ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ หรือ
อนุปริญญาทางเคมี ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือ
ทางอื่น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น บารุงรักษารถดับเพลิง สารวจและจัดทาแผน
ที่แหล่งน้า แหล่งชุมชน และเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่เป้าหมาย จุดอันตราย ตรวจตรา ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้
ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ ดูแลรักษา
ระบบดับเพลิงและ ทรัพย์สินของโรงงานผู้ใช้บริการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะสิ่งชารุดเสียหาย
ให้คืนสภาพเดิมตามแผนที่กาหนดไว้ ดูแลและรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานได้ทุกโอกาส และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาทรวม
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาจ้างไม่ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติเห็นให้
ความเห็นชอบการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.4 ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนที่ไม่ยาก ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือ
ตามคาสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือและเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทาแผนงานดาเนินการและสนับสนุนให้มีการ
รวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นาท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเป็นผู้นาและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการ
พัฒนาชุมชน ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิน่ ของตน ร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คาแนะนาและฝึกอบรมประชาชนใน
ท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัว ในด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน อานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและจัดทารายงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
2. ได้รับการประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
เดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
อัตราค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาทรวม
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาจ้างไม่ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติเห็นให้
ความเห็นชอบการจ้าง
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1.5 ตาแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการจัดเก็บรายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะการปรับปรุง
วิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่น ๆ ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตาม
ค าสั่ ง หรื อ แบบหรื อ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งแน่ ชั ด หรื อ ละเอี ย ดถี่ ถ้ วนและปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
รายได้อื่น ๆ ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คาร้อง และคาขอของผู้เสียภาษีให้เหมาะสมโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น พิจารณาคาร้อง หรือเรื่องราวอื่น ๆ ในการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งได้แก่ ภาษี
โรงเรื อนและที่ ดิ น ภาษี บ ารุ งท้ องที่ ภาษี ป้ า ย ค่ า ธรรมเนี ยมใบอนุ ญ าตควบคุม กิจ การค้ า ค่า ธรรมเนี ย ม
ใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญ าตการทาน้าแข็ง
เพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูล
ฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตาม
ข้อบังคับตาบล ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคั บตาบล ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่า
รับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของใน
สวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตาบลและเงินฝากธนาคาร ค่าจา
หน่วยเวชภัณฑ์ คาร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น ตรวจสอบและ
ประเมินภาษีตามอานาจหน้าที่ ตรวจสอบการแยกแบบแสดงรายการเอกสารแนบเรื่อง และรายละเอียดต่าง ๆ
ควบคุมและตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานตรวจสอบการลงบัญชีและทะเบียนควบคุ มและเร่งรัด
เกี่ยวกับการภาษี อากร ค่า ธรรมเนียมต่ าง ๆ และรายได้อื่น ๆ ค่าช าระ ควบคุ มการเก็บรั กษาเอกสารและ
หลักฐานต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูลและให้เหตุผลในชั้นต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ให้คาปรึกษาแนะนาในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหั ว หน้ า หน่ วยงาน นอกจากอาจปฏิ บั ติ งานดั งกล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ยังท าหน้ า ที่ ติ ด ต่ อ
ประสานงานควบคุมตรวจสอบและให้คาปรึกษาแนะนาและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานทาหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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- ปริญญาตรี ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาจ้างไม่ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติเห็นให้
ความเห็นชอบการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.6 ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นที่ค่อนข้างยาก
ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ คาร้อง คาขอ คาอุทธรณ์
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ประเมินภาษี ตรวจแบบแสดงรายการ
และเอกสารแนบเรื่อง ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ คานวณภาณี ค่าปรับเงินเพิ่ม แจ้งการผลประเมิน คาชี้
ขาดการอุทธรณ์ชี้แจงให้เหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการ
แต่ งผม ค่า ธรรมเนี ยม ใบอนุญ าตการท าน้ าแข็งเพื่ อการค้า ค่า ธรรมเนีย มใบอนุ ญ าตตั้ งตลาดเอกชน
และใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนีย มขน สิ่ง
ปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามข้อบังคับตาบล ค่าปรับผู้ละเมิด
กฎหมายและข้อบังคับตาบล ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่า
รับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของใน
ที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร ค่าจาหน่วยเวชภัณฑ์ คาร้อง
ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด
ควบคุมหรือจัดทาทะเบียนต่าง ๆ เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และรายได้อื่น สอดส่องตรวจตราเร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นค้างชาระ ควบคุมหรือ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.), อนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ทาง
บัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี
พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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1. มีความรู้ในการจัดรายได้ของเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
อัตราค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาจ้างไม่ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติเห็นให้
ความเห็นชอบการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.7 ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิ บั ติ งานธุ ร การ งานสารบรรณ งานบริ ห ารทั่ ว ไป ได้ แ ก่ การรั บ – ส่ ง หนั ง สื อ การ
ลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไป
ด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูล
จานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสาหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้ง
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
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1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่
เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล)
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบั ติ งานศู น ย์ข้อมู ลข่ าวสาร เช่น จั ดเตรียมเอกสารเพื่ อเปิ ดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้ อมู ล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ
ประชุม และการดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกาหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณ ฑ์ งานงบประมาณ
งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้น แก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้ รับ ประกาศนี ยบัต รวิชาชีพ เทคนิค หรื อคุณ วุฒิ อ ย่างอื่น ที่เทียบได้ ในระดับ เดียวกัน ทุ ก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน
การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
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คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาจ้างไม่ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติเห็นให้
ความเห็นชอบการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.8 ตาแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จานวน 1 อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ ตรงตาม
หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ มอบหมาย
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน ของ
หน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ประชาสัมพันธ์อานวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ
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มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ
สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชา หรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาจ้างไม่ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติเห็นให้
ความเห็นชอบการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.9 พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขับรถยนต์ บารุงรักษารถยนต์เบื้องต้น ทาความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อย ๆ
ในการใช้รถยนต์ดังกล่าวหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์ และ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่ใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ ดาเนินการจัดทารายงานการใช้รถยนต์ในการไปราชการไว้เป็นหลักฐาน จัดทาบันทึก
เสนอข้อบกพร่องของรถยนต์ ที่จ าเป็นจะต้องซื้อหรือจ้างเหมาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- 11 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เพศชาย
๒. มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้
๓. มีความรู้ความสามารถและชานาญในหน้าที่
๔. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก
5. ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมี
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน
อัตราค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาจ้างไม่ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติเห็นให้
ความเห็นชอบการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.10 ผู้ช่วยนักสันทนาการ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความ ความสามารถทางวิ ชาการในการ
ทางานปฏิบัติเกี่ยวกับงานสันทนาการ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามหน้าที่ได้รับ
หมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้
๑.ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ดาเนินการ และจัดทาโครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
เพื่ อ ให้ นั กเรี ยน นั กศึ กษา เยาวชน ผู้สู งอายุ และประชาชนทั่ วไปในพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิด ชอบได้ใ ช้เวลาว่า งให้ เกิ ด
ประโยชน์ และเกิดสุขภาวะที่ดี
๑.๒ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทาแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสันทนาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้การดาเนินการการด้านสันทนาการเป็นไปอย่างถูกต้อง
และสอดคล้องตามแผนงานและเป้าหมาย และนโยบายของหน่วยงานที่กาหนดไว้
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ประมวล และสรุปผลข้อมูล สถานการณ์และ ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมด้านสัน ทนาการต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนงานและจัดทา
แผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพงาน สันทนาการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.๔ จั ด ท าเอกสารและสรุ ป รายงานต่ า งๆ เกี่ ย วข้ อ งด้ า นสั น ทนาการ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางาน โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.๕ เสนอแนะความคิดเห็น และร่วมคิดค้น สร้างสรรค์หัวข้อ ประเด็น โครงการ และกิจกรรม
ด้านสันทนาการต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อนาไปประกอบพิจารณาและวางแผนโครงการ และกิจกรรมด้านสันทนการ
ต่างๆ ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

- 12 1.๖ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสาหรับนักเรียน นักศึกษา
1.๗ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
งานสันทนาการ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสูด
๒.ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานด้ านสัน ทนาการตามที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมดาเนิน การวางแผนการ
ทางานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานด้านสันทนการเป็นไปตาม
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
๓.ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานงานงานด้านสันทการกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านสันทนาการให้เป็นไปอย่างราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้
๓.๒ ประสานงานนโยบายและจัด ยุท ธศาสตร์ ขององค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น และร่ วมกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษายั่งยืน
๔.ด้านการบริการ
ให้ ค าแนะน า บริ การ และเผยแพร่ ค วามรู้ท างวิช าการเบื้ อ งต้น ด้ า นสัน ทนาการแก่นั ก เรี ย น
นักศึกษาเยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชานทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มี ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ คุณ วุฒิ อย่า งอื่น ที่ เที ยบได้ ในระดับ เดีย วกั น ในสาขาวิ ชาหรื อ ทาง
พลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้ รั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง
พลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน
- ปริญญาตรี ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาจ้างไม่ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติเห็นให้
ความเห็นชอบการจ้าง
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1.11 ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข สารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานสถิติ เพื่อใช้ใน
การส่งเสริมสุขภาพในด้านอนามัยแม่และเด็ก ด้านส่งเสริมภูมิคุ้มกัน ด้านโภชนาการ ด้านสุขาภิบาล ให้บริการ
เยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งให้คาแนะนาในงานส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้บริการสาธารณสุข ได้แก่ การบริการออกตรวจสุขภาพร่างกาย การให้คาแนะนาช่วยเหลือ
สงเคราะห์ การให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไป การให้ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก งานทัน ตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค เป็นต้น เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
1.2 ให้บริการทางสาธารณสุขในด้านเวชภัณ ฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทางส่งเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องพ่นยาฆ่าลูกน้า เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ผงทรายอะเบท เป็นต้น เพื่ อให้การ
ดาเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
1.3 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดหาถังขยะให้เพียงพอ การ
การแยกประเภทขยะสาหรับนาไปใช้หรือรีไซเคิล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
1.4 สารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานสถิติ เพื่อใช้ในการส่งเสริมสุขภาพในด้านอนามัยแม่
และเด็ก ด้านส่งเสริมภูมิคุ้มกัน ด้านโภชนาการ ด้านสุขาภิบาล
1.5 ให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งให้คาแนะนาในงานส่งเสริมสุขภาพ
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
1.6 จัดทาโครงการในงานส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล
การปรับปรุงด้านโภชนาการตามร้านอาหารในชุมชน การปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน เพื่ อให้
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
1.7 จัดเก็บ ดูแลรักษา และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพให้มีสภาพ
และจานวนเพียงพอต่อการใช้งาน
1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้องต้น แก่ประชาชน เพื่อใช้ในการดูแล
สุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและ
มีประสิทธิภาพ

- 14 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางสาธารณ
สุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย
วิ ท ยาศาสตร์ อ นามั ย และสิ่ งแวดล้ อ ม วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ วิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม เวชศาสตร์ ก ารกี ฬ า
วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาลชีววิทยา จุลชีววิทยา
กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือ
ในสาขาอื่นที่ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางสาธารณ
สุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย
วิ ท ยาศาสตร์ อ นามั ย และสิ่ งแวดล้ อ ม วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ วิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม เวชศาสตร์ ก ารกี ฬ า
วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาลชีววิทยา จุลชีววิทยา
กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือ
ในสาขาอื่นที่ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน
- ปริญญาตรี ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาจ้างไม่ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติเห็นให้
ความเห็นชอบการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.12 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ขั บ เครื่ อ งจั ก รกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุ ง รั ก ษา แก้ ไ ขข้ อ ขั ด ข้ อ งเล็ ก ๆน้ อ ยๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดเบา ตามรายละเอียดแนบท้ายผนวกนี้ และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมี
ความชานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ได้เป็นอย่างดี และมีใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกาหนด
2. มี ค วามรู้ ความช านาญงานในการขั บ เครื่ อ งจัก รกลขนาดเบาได้ เป็ น อย่ า งดี และได้ รั บ
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายกาหนด (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 2)
3. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาไม่ต่ากว่า 5 ปี โดยต้อง
มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
อัตราค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท

- 15 ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาจ้างไม่ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติเห็นให้
ความเห็นชอบการจ้าง

พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
1.13 คนงาน จานวน 2 อัตรา
สานักปลัดฯ จานวน 1 อัตรา
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ งานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป โดยไม่จาเป็น ต้องอาศั ยความรู้ตามหลักวิชาการงาน ลักษณะใช้
แรงงานทั่วไป ภายใต้การควบคุมของหัวหน้างานผู้รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ไม่จากัดวุฒิการศึกษา (อ่าน ออก เขียน ได้) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
และมีร่างกายแข็งแรง สามารถให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี
ระยะเวลาการจ้าง
ทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท
รวมค่าตอบแทน 10,000 บาท

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็น
การทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการดังนี้
1) ความรู้ความสามรถทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
2) ความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาไทย โดยการอ่านจับใจความ สรุปความ ตีความ
ข้อความสั้นๆ หรือบทความ
3) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุ ปเหตุผลอย่า งอื่น เช่น สรุ ปเหตุผลเกี่ยวกับ
ตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
4) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เป็นการทดสอบความรู้เกี่ย วกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(2) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100
คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องดังต่อไปนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2550
2) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
5) พระราชกฤษฎีกาว่า ด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิธี การบริ หารกิจ การบ้า นเมื องที่ ดี พ.ศ.
2546
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เป็นการทดสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่งที่บรรจุ และแต่งตั้ ง เพื่อประเมิน ความเหมาะสมกับตาแหน่ งจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน)

2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป่ ้องกันและบรรเทาสารณภัย จานวน 1 อัตรา
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็น
การทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการดังนี้
1) ความรู้ความสามรถทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
2) ความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาไทย โดยการอ่านจับใจความ สรุปความ ตีความ
ข้อความสั้นๆ หรือบทความ
3) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุ ปเหตุผลอย่า งอื่น เช่น สรุ ปเหตุผลเกี่ยวกับ
ตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
4) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(2) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100
คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องดังต่อไปนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เป็นการทดสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่งที่บรรจุ และแต่งตั้ ง เพื่อประเมิน ความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน)

3. พนักงานขับรถดับเพลิง จานวน 1 อัตรา
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็น
การทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการดังนี้
1) ความรู้ความสามรถทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
2) ความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาไทย โดยการอ่านจับใจความ สรุปความ ตีความ
ข้อความสั้นๆ หรือบทความ
3) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุ ปเหตุผลอย่า งอื่น เช่น สรุ ปเหตุผลเกี่ยวกับ
ตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
4) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(2) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100
คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องดังต่อไปนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(3) ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรเบื้องต้น
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เป็นการทดสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่งที่บรรจุ และแต่งตั้ ง เพื่อประเมิน ความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน)

4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็น
การทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการดังนี้
1) ความรู้ความสามรถทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
2) ความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาไทย โดยการอ่านจับใจความ สรุปความ ตีความ
ข้อความสั้นๆ หรือบทความ
3) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุ ปเหตุผลอย่า งอื่น เช่น สรุ ปเหตุผลเกี่ยวกับ
ตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
4) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(2) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100
คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องดังต่อไปนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2550
2) พระราชกฤษฎีกาว่า ด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิธี การบริ หารกิจ การบ้า นเมื องที่ ดี พ.ศ.
2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559
5) ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2558
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เป็นการทดสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่งที่บรรจุ และแต่งตั้ ง เพื่อประเมิน ความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึ กษา ประวัติการทางาน ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน)

5. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็น
การทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการดังนี้
1) ความรู้ความสามรถทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
2) ความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาไทย โดยการอ่านจับใจความ สรุปความ ตีความ
ข้อความสั้นๆ หรือบทความ
3) ความสามารถในการวิเ คราะห์และสรุ ปเหตุผลอย่า งอื่น เช่น สรุ ปเหตุผลเกี่ยวกับ
ตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
4) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(2) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100
คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องดังต่อไปนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓
5 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
4) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
5) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
6) พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เป็นการทดสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่งที่บรรจุ และแต่งตั้ ง เพื่อประเมิน ความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน)

6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็น
การทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการดังนี้
1) ความรู้ความสามรถทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
2) ความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาไทย โดยการอ่านจับใจความ สรุปความ ตีความ
ข้อความสั้นๆ หรือบทความ
3) ความสามารถในการวิเ คราะห์และสรุ ปเหตุผลอย่า งอื่น เช่น สรุ ปเหตุผลเกี่ยวกับ
ตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
4) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(2) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100
คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องดังต่อไปนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓
5 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
3) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
4) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
5) พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เป็นการทดสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่งที่บรรจุ และแต่งตั้ ง เพื่อประเมิน ความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน)

7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็น
การทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการดังนี้
1) ความรู้ความสามรถทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
2) ความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาไทย โดยการอ่านจับใจความ สรุปความ ตีความ
ข้อความสั้นๆ หรือบทความ
3) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุ ปเหตุผลอย่า งอื่น เช่น สรุ ปเหตุผลเกี่ยวกับ
ตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
4) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(2) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100
คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องดังต่อไปนี้
1) ความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
2) ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรการ
3) ทดสอบความรู้ ความสามารถทางด้านการพิมพ์เอกสาร การจัดเก็บเอกสาร การ
สืบค้นเอกสาร ฯลฯ
4) ทดสอบการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power point เป็นต้น
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เป็นการทดสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่งที่บรรจุ และแต่งตั้ ง เพื่อประเมิน ความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน)

8. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จานวน 1 อัตรา
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็น
การทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการดังนี้
1) ความรู้ความสามรถทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
2) ความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาไทย โดยการอ่านจับใจความ สรุปความ ตีความ
ข้อความสั้นๆ หรือบทความ
3) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุ ปเหตุผลอย่า งอื่น เช่น สรุ ปเหตุผลเกี่ยวกับ
ตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
4) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(2) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100
คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องดังต่อไปนี้
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
2) กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ.2548
3) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและคานวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
4) ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุและคอนกรีตเทคโนโลยี
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เป็นการทดสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่งที่บรรจุ และแต่งตั้ ง เพื่อประเมิน ความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน)

9 พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็น
การทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการดังนี้
1) ความรู้ความสามรถทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
2) ความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาไทย โดยการอ่านจับใจความ สรุปความ ตีความ
ข้อความสั้นๆ หรือบทความ
3) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุ ปเหตุผลอย่า งอื่น เช่น สรุ ปเหตุผลเกี่ยวกับ
ตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
4) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(2) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม
(4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100
คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(2) ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรเบื้องต้น
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เป็นการทดสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่งที่บรรจุ และแต่งตั้ ง เพื่อประเมิน ความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน)

10. ผู้ช่วยนักสันทนาการ จานวน 1 อัตรา
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็น
การทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการดังนี้
1) ความรู้ความสามรถทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
2) ความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาไทย โดยการอ่านจับใจความ สรุปความ ตีความ
ข้อความสั้นๆ หรือบทความ
3) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุ ปเหตุผลอย่า งอื่น เช่น สรุ ปเหตุผลเกี่ยวกับ
ตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
4) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิ บัติราชการ เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(2) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100
คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องดังต่อไปนี้
1) พระราชบัญญัติส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
2) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564
3) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2
4) ความรู้เกี่ยวกับงานสันทนาการ
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เป็นการทดสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่งที่บรรจุ และแต่งตั้ ง เพื่อประเมิน ความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน)

11. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จานวน 1 อัตรา
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็น
การทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการดังนี้
1) ความรู้ความสามรถทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
2) ความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาไทย โดยการอ่านจับใจความ สรุปความ ตีความ
ข้อความสั้นๆ หรือบทความ
3) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุ ปเหตุผลอย่า งอื่น เช่น สรุ ปเหตุผลเกี่ยวกับ
ตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
4) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิ บัติราชการ เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(2) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100
คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องดังต่อไปนี้
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เป็นการทดสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่งที่บรรจุ และแต่งตั้ ง เพื่อประเมิน ความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน)

12. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จานวน 1 อัตรา
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็น
การทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการดังนี้
1) ความรู้ความสามรถทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
2) ความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาไทย โดยการอ่านจับใจความ สรุปความ ตีความ
ข้อความสั้นๆ หรือบทความ
3) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุ ปเหตุผลอย่า งอื่น เช่น สรุ ปเหตุผลเกี่ยวกับ
ตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
4) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(2) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100
คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องดังต่อไปนี้
1) พระราชบัญญัติจราจรทางบก และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
2) เครื่องหมายจราจร
3) การบารุงรักษารถยนต์
4) ประเมินสมรรถนะ โดยวิธีทดสอบภาคปฏิบัติ (ขับรถบรรทุก)
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เป็นการทดสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่งที่บรรจุ และแต่งตั้ ง เพื่อประเมิน ความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน)

13. พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็น
การทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการดังนี้
1) ความรู้ความสามรถทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
2) ความรู้ความสามรถในการใช้ภาษาไทย โดยการอ่านจับใจความ สรุปความ ตีความ
ข้อความสั้นๆ หรือบทความ
3) ความสามารถในการวิเ คราะห์และสรุ ปเหตุผลอย่า งอื่น เช่น สรุ ปเหตุผลเกี่ยวกับ
ตัวเลข และข้อมูลต่างๆ
4) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(2) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เป็นการทดสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่งที่บรรจุ และแต่งตั้ ง เพื่อประเมิน ความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน)

