
  
         

( ฉบับท่ี ๕๘๔  ) 
 

ประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป 

…………………….... 
 

  ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕  ประกอบมาตรา ๒๓       
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ช่ือตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
    ๑.๑ ชื่อตําแหน่ง  

พนักงานจ้างตามภารกิจสําหรับตําแหน่งผู้มีทักษะ 
๑) ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) จํานวน   ๒  อัตรา  
๒) ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง   จํานวน   ๓  อัตรา  
๓) ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์    จํานวน   ๑  อัตรา  

พนักงานจ้างตามภารกิจสําหรับตําแหน่งผู้มีคุณวุฒิ 
๔) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ  จํานวน   ๔  อัตรา 
๕) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน   ๒  อัตรา 
๖) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน   ๒  อัตรา 
๗) ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา   จํานวน   ๒  อัตรา 
๘) ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล  จํานวน   ๑  อัตรา 

   ๙)  ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   จํานวน   ๑  อัตรา 
  พนักงานจ้างท่ัวไป 

๑๐) ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง   จํานวน   ๑  อัตรา 
๑๑) ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) จํานวน   ๒  อัตรา 

   ๑๒) ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ขนขยะ)  จํานวน   ๔  อัตรา 
๑๓) ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ   จํานวน   ๙  อัตรา 

   ๑๔) ตําแหน่งคนงาน (ปัด/กวาด)   จํานวน   ๗  อัตรา 
       

              ๑.๒ คุณสมบัติลักษณะงาน ความรับผิดชอบของตําแหน่ง  ค่าตอบแทน และระยะเวลาการจ้าง      
ของผู้มีสิทธิสมัคร  ตามเอกสารแนบท้าย  (ภาคผนวก ก) 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป ของผู้ซ่ึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
    ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป ผู้ซ่ึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้  
 ๑) มีสัญชาติไทย 
 ๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี   
 ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

/๔) ไม่เป็นผู้มีกาย………. 



-๒- 
 ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้าม เบ้ืองต้น สําหรับ
พนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 ๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 
 ๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษให้จําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 ๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 

  หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง          
ของราชการส่วนท้องถ่ิน และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรค            
ท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่ วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะ       
ท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรงหรือ        
โรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ี ก.พ.กําหนด     
มายื่นด้วย 

 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร      
เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑      
ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  

 

๓. การรับสมัคร 
         ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
         ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีงานระบบและมาตรฐาน     

งานบุคคล ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ๒  ต้ังแต่วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ถึง 
๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการโดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ดังนี้   

พนักงานจ้างท่ัวไป  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ๕๐ บาท   
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ๑๐๐ บาท            
การรับสมัครเข้ารับการเลือกสรรจะมีผลสมบูรณ์เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับ

การเลือกสรรแล้ว  
เม่ือสมัครและชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
 
 

/๓.๒ หลักฐาน… 



                                       -๓- 
 ๓.๒ หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง   ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดํา **( เสื้อเชิ้ตคอปกสีขาว / สูท )  
ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว  โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป 

(๒) สําเนาประกาศนียบัตรการศึกษา หรือสําเนาแสดงผลการศึกษา  หรือสําเนาปริญญาบัตร
และระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ีสมัคร อย่างละ  ๑  ฉบับ  
   โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจภายในวันปิดรับสมัคร คือวันท่ี     
๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นําหนังสือรับรอง 
คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซ่ึงจะต้อง
อยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ                  
 (๔) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่มีโรคท่ีต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนด ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับแต่วันตรวจร่างกาย จํานวน ๑ ฉบับ 
   (๕) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน        
ชื่อ-สกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
   (๖) สําเนาหลักฐานท่ีแสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓ เป็นต้น) หรือ
ได้รับการยกเว้น จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 

(๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน เพ่ือใช้ประกอบการสัมภาษณ์ จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
(๘) สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ ชนิดท่ี ๒ เฉพาะตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) 

และตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ขนขยะ)  
   ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
 

        ๓.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร 
         ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น            
ผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และเทศบาลนครนครราชสีมาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการ
ประเมินสมรรถนะ 

   เทศบาลนครนครราชสีมาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน 
เวลาสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ วันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๐  ณ งานระบบและมาตรฐานงานบุคคล            
ฝ่ายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล  และทางเว็บไซต์  http://www.koratcity.net 

 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ๕.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจสําหรับตําแหน่งผู้มีทักษะ 
        ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถหรือทักษะ และสมรรถนะคุณลักษณะอ่ืนๆ 

ท่ีจําเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี  โดยวิธีการสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติ จํานวน ๓ ตําแหน่ง 
คือ ๑. พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง)  ๒. พนักงานดับเพลิง  และ ๓. ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดังนี้   

 
/ ท่ี … 



                                              - ๔- 
 

ท่ี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑ ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ๑๐๐ สัมภาษณ์ 
๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ 

ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
๑๐๐ สัมภาษณ์ 

๓ คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมหรือจําเป็นกับงานที่จะ
ปฏิบัติงาน เช่น การวางแผนปฏิบัติงาน มีความ
รับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเร่ิม  
และมีปฏิภาณไหวพริบ โดยให้ทดลองปฏิบัติหนา้ที่จริง 

๑๐๐ สอบภาคปฏิบัติ 

 รวม ๓๐๐  
       ๕.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจสําหรับตําแหน่งผู้มีคุณวุฒิ 
          ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถหรือทักษะ และสมรรถนะคุณลักษณะอ่ืนๆ 

ท่ีจําเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ จํานวน ๖ ตําแหน่ง คือ        
๑. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ ๒. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๓. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ ๔. ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา ๕. ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล และ ๖. ตําแหน่งผู้ช่วยนาย
ช่างไฟฟ้า  ดังนี้ 

 

 ท่ี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑ ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ๑๐๐ สอบข้อเขียน 
๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆท่ี

จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
๑๐๐ สอบข้อเขียน 

๓ คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมหรือจําเป็นกับงานที่จะ
ปฏิบัติงาน เชน่ การวางแผนปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มี
ความอดทน เสียสละ มีความคิดริเร่ิม และมีปฏิภาณไหวพริบ 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 

 รวม ๓๐๐  
    ๕.๓ พนักงานจ้างท่ัวไป 
          ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถหรือทักษะ และสมรรถนะคุณลักษณะอ่ืนๆ      

ท่ีจําเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี โดยวิธีการสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติ จํานวน ๕ ตําแหน่ง คือ 
๑. ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง ๒.ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) ๓. ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์   
(ขนขยะ)  ๔. ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ และ ๕. ตําแหน่งคนงาน (ปัด/กวาด)  ดังนี้ 
 

ท่ี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑ ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ๑๐๐ สัมภาษณ์ 
๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ 

ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
๑๐๐ สัมภาษณ์ 

๓ คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมหรือจําเป็นกับงานที่จะ
ปฏิบัติงาน เช่น การวางแผนปฏิบัติงาน มีความ
รับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเร่ิม  
และมีปฏิภาณไหวพริบ โดยให้ทดลองปฏิบัติหนา้ที่จริง 

๑๐๐ สอบภาคปฏิบัติ 

 รวม ๓๐๐  
 / ๖. เกณฑ์การตัดสิน…. 



-๕- 
 ๖. เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละ
สมรรถนะไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐  
 

 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนรวมท่ีได้รับจากการประเมินสมรรถนะ กรณีคะแนนเท่ากันจะ
ให้ผู้ได้คะแนนสมรรถนะด้านความรู้มากกว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ในระดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะด้านความรู้
เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะมากกว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนน
เท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับคะแนนสมรรถนะคุณลักษณะอ่ืนๆเป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้
ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า 
 

 ๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
 เทศบาลนครนครราชสีมา  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ              
ณ  สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา  ฝ่ายอํานวยการ   สํานักปลัดเทศบาล   อาคารกาญจนาภิเษก  ชั้น ๒  
และทางเว็บไซด์ http://www.koratcity.net โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เม่ือครบ
กําหนด ๑ ปี  นับแต่วันท่ีข้ึนบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครของเทศบาลนครนครราชสีมา ในตําแหน่ง    
ท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

 ๘. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
       ๑. ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมากําหนด 
       ๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ

พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
      ๓. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ได้ไม่เกิน         

๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย 
      ๔. การทําสัญญาจ้างจะทําได้ต่อเม่ือผู้มีอํานาจให้จ้างได้เท่านั้น 
        ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจํานวนตําแหน่งท่ีมี และภายหลังมีตําแหน่งว่างในงาน

ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันและมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันเทศบาลนคร
นครราชสีมาอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรท่ีเหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดําเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
ตามเห็นเหมาะสม 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ    ณ   วันท่ี    ๗      ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

(นายสุรวุฒิ   เชิดชัย) 
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา



ภาคผนวก ก 
 

ชื่อตําแหน่ง  ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ค่าตอบแทน และระยะเวลาการจ้าง  
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ลงวันที่         พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ 

ที่ ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

 
๑ 

 
พนักงานขับรถยนต์ 
(รถดับเพลิง) 

 
 
 

 
     ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์  บํารุงรักษา  ทําความ
สะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ    
ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว  และปฏิบัติงานอื่นตาม 
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

 
๑.มีความรู้ความสามารถและความชํานาญ
งานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์
ตามกฎหมาย ชนิดที่ ๒ 
๒. มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วน
ราชการที่รับรองความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
 

 
๙,๔๐๐  

 
 
 

 

 
จ้างถึงวันที่   

 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

๒ พนักงานดับเพลิง 
 
 
 

ปฏิบั ติหน้าที่เป็นพนักงานจ้างประจํารถดับเพลิง
ช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจํารถบรรทุกน้ํา 
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 
หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.๓-ม.๓ หรือ
เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และ 
๒. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง
และน้ํายาเคมีต่างๆ  หรือ 
๓.ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทา      
สาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วย
ดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือ
รับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ที่
รับรองจากหน่วยงานที่ฝึกให้ 
๔. มีหนังสือและรับรองจากหน่วยงาน หรือ
ส่วนราชการที่รับรองความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี  

๙,๔๐๐ 
 
 

 

จ้างถึงวันที่ 
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 



-๒- 

ที่ ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

 
๓ 

 
พนักงานขับรถยนต์ 

 
 

 
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์  บํารุงรักษา  ทําความสะอาด
รถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ    
ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว  และปฏิบัติงานอื่นตาม 
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
๑.มีความรู้ความสามารถและความชํานาญ
งานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์
ตามกฎหมาย  
๒. มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วน
ราชการที่รับรองความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๙,๔๐๐  

 

 
จ้างถึงวันที่   

 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

 
 
 



-๓- 
พนักงานจ้างตามภารกิจสําหรับตําแหน่งผู้มีคุณวุฒิ 

 ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

 
๔ 

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 

 
 
 

 
ความรับผิดชอบ 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่
จํ า เ ป็นต้องใช้ผู้ สํ า เร็ จการ ศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บั ติ ง าน เ กี่ ยว กับ ด้ าน เทศ กิจ  ตามแนวทาง 
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ 
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑.ด้านการปฏิบัติการ 
      ๑.๑ ร่วมตรวจตราและตรวจสอบ การจัดระเบียบ 
ของตลาดสด หาบแร่ แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวน 
จุดกวนขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด นอกจุดผ่อนผัน
และทบทวน เพื่อให้เกิดความเป็นเรียบร้อย และ
ถูกต้องตามเทศบัญญัติ และระเบียบ และกฎหมายว่า
ด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองที่กําหนดไว้ 
       ๑.๒ รว่ม และช่วยตรวจตรา และเฝ้าระวังการ
ดําเนินงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
ความถูกต้อง และเป็นไปตามเทศบัญญัติ ระเบียบและ
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือข้อบังคับและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อ ย่าง อื่น ที่ เ ทียบไ ด้ ในระดับ เ ดียว กันทุก
สาขาวิชา ที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 

 

 

๒.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน          
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. 
รับรอง 

 

 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิ อ ย่ า ง อื่น ที่ เ ที ยบ ไ ด้ ไ ม่ ต่ํ า ก ว่ า นี้          
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. 
รับรอง 

 
 

 
๙,๔๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๘๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑,๕๐๐ 
 

 
 

 
จ้างถึงวันที่   

 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



-๔- 
 

 ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

  

      ๑.๓  ร่วมและช่วยสืบสวน สวบสวนกรณีที่ผู้
ต้องการไม่ยอมตามที่ปรับหรือเมื่อยอมแล้วไม่ชําระ
ค่าปรับภายในกําหนดเวลา สอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่ง
ให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคล
ที่อยู่หรือทํางานในสถานที่นั้น และให้มีอํานาจยึดหรือ
อายัดเอกสารหลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งใดๆที่
เกี่ยวกับการกระทําผิดรวมทั้งมีอํานาจจับกุมผู้กระทํา
ผิดดําเนินการให้มีการเปรียบเทียบปรับ ดําเนินคดี 
และบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และ
กฎหมาย อื่น ที่ กํ าหนดให้ เ ป็น อํานาจหน้า ที่ของ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งด้าน
คดีอาญา การบังคับทางทางแพ่งและการบังตับทาง
ปกครองที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
เช่นการบังคับรื้อถอนอาคาร  การห้ามเข้าห้ามใช้
อาคารผิดกฎหมาย เป็นต้น 
      ๑.๔ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยหรือดําเนินการ
เกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สินเพื่อดําเนินการให้เป็น
ตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดให้
เป็นอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อดําเนินคดีหรือขาย
ทอดตลาดแล้วแต่กรณี 

 

  

 

 
 
 



-๕- 
 

 ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

  

      ๑.๕ ออกตรวจตรา เฝ้าระวังการดําเนินงานต่างๆ
ชองประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดให้เป็น
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๑.๖ ปฏิบัติงานมวลชนสมัพันธ์ งานกิจการพิเศษ 
งานให้บริการ เช่น งานช่วยอํานวยการจราจร 
งานสายตรวจจักรยาน งานสายตรวจชุมชน งานสาย
ตรวจเดินเท้า งานช่วยอํานวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน 
      ๑.๗ ตรวจตราพื้นที่ รวมถึงสนับสนุน ช่วยเหลือ
อํานวยความสะดวกในงานบรรเทาสาธารณภัย ดูแล
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิและ
ข้อบังคับของกฎหมาย 
      ๑.๘ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ หน่วยงาน
หรือส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
      ๑.๙ ชว่ยงานด้านธุรการ และคดี เช่น งานเสมียน
คดี ลงบันทึกการจับกุม บันทึกเปรียบเทียบปรับ 
บันทึกรายงานประจําวัน เป็นต้น 
 

 

  

 

 
 



-๖- 
 

 ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

  

      ๑.๑๐ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้
ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน
เทศกิจ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
      ๑.๑๑ ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้ 

 

๒. ด้านการบริการ 
      ๒.๑ ให้คําปรึกษาและแนะนําในเบื้องต้นแก่
บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องด้านงานเทศกิจ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
      ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้คําปรึกษาแนะ
งานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
      ๒.๓ รับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือเรื่องราวความ
เดือดร้อนของประชาชน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาหรือ
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวช้องให้ดําเนินการ
แก้ไข 

 

  

 

 
 



 
-๗- 

 ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

๕ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 

ความรับผิดชอบ 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่
จํ า เ ป็นต้องใช้ผู้ สํ า เร็ จการ ศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือ
บริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และ
วิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑.ด้านการปฏิบัติการ 
   ๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหาร
ทั่วไป ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับ
หนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึก
ข้อมูล การจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินและการพิมพ์เอกสาร 
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการ
ประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดําเนินไป
ด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมี
หลักฐานตรวจสอบได้ 
    ๑.๒ จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐาน
หนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อ ย่าง อื่น ที่ เ ทียบไ ด้ ในระดับ เ ดียว กันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต.  รับรอง ซึ่ง
ศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า            
๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของ
รั ฐ ที่ ใ ช้ เ ว ล าก า รฝึ ก อบ รม ไ ม่ น้ อยกว่ า              
๑๒ ชั่วโมง  
 
 
 

 
๙,๔๐๐  

 
 
 

 

 
จ้างถึงวันที่   

 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

 
 
 
 



 
-๘- 

ที่ ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

      
 ๑.๓ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลง
เวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูลจํานวน
บุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบ
วิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสําหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้ 
    ๑.๔ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของ
เอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และ ปราศจากข้อผิดพลาด 
    ๑.๕ จัดทําและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิ บั ติ เ พื่อแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดําเนินการ
ต่างๆ ต่อไป 
    ๑.๖ ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บ
รักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทําทะเบียน
พัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ 
เพื่อให้การดําเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ 
และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 
 

 
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต.  รับรอง ซึ่ง
ศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า            
๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของ
รั ฐ ที่ ใ ช้ เ ว ล าก า รฝึ ก อบ รม ไ ม่ น้ อยกว่ า              
๑๒ ชั่วโมง  
 
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอย่าง อื่นที่เ ทียบได้ไม่ ต่ํากว่า นี้ ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต.  รับรอง ซึ่ง
ศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า            
๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของ
รั ฐ ที่ ใ ช้ เ ว ล าก า รฝึ ก อบ รม ไ ม่ น้ อยกว่ า              
๑๒ ชั่วโมง  

 

 
 

 
๑๐,๘๔๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑,๕๐๐ 

 

 
จ้างถึงวันที่   

 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



-๙- 

ที่ ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

          ๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น 
เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และ 
เอกสารเกี่ยวข้องกับการตรวจเพื่อนําไปใช้ปรับปรุงการ 
ปฏิบัติงาน 
      ๑.๘ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม 
และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 
       ๑.๙ จัดเตรียมและดําเนินการผลิตเอกสารต่างๆ 
ที่เ กี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ใจการดําเนินการงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 
    ๑ .๑๐  ปฏิ บั ติ ง าน ศูน ย์ ข้อ มูล ข่ าวสาร  เ ช่ น 
จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 
    ๑ . ๑ ๑  อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก  ติ ด ต่ อ  แ ล ะ
ประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ
ประชุม และการดํา เ นินงานต่างๆ ตามที่ไ ด้รับ
มอบหมาย  เ พื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน เ ป็น ไปตาม
กําหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

    

 
 
 



-๑๐- 

ที่ ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

  ๑.๑๒ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ 
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เ กี่ยวข้องกับงาน    
สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการ
บริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ 
งานประชาสัมพันธ์  และงานประชุม เ พื่อนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
๒. ด้านการบริการ 
    ๒.๑ ให้ คําปรึกษาและแนะนําในเ บื้องต้นแก่
บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และ
สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
    ๒.๒ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน
เ ดียว กันหรือหน่วยงาน ที่ เ กี่ยว ข้อง เ พื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
    ๒.๓ ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้
ได้รับข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
    ๒ .๔ ผลิต เอกสาร ต่ างๆ  เ พื่อส นับส นุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

    

 
 
 

 



-๑๑- 

ที่ ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

๖ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ 
รายได้ 

 
 
 

ความรับผิดชอบ 
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ปฏิ บั ติ งานระดับ ต้น ซึ่ ง ไ ม่
จํ า เ ป็นต้องใช้ผู้ สํ า เร็ จการ ศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บั ติงานด้านการจัดเ ก็บรายได้ ตามแนวทาง 
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑.ด้านการปฏิบัติการ 
    ๑.๑ ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า 
ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนด 
    ๑ .๒ เร่ งรัด  ติดตาม ตรวจสอบ การจัด เ ก็บ
ค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างชําระ เพื่อให้สามารถจัดเก็บ
ได้อย่างครบถ้วน 
    ๑.๓ ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นําส่งเงิน 
และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คําสั่ง 
 

 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด  
การขาย การธนาคารและธุร กิจการเ งิน         
การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ก า ร เ งิ น 
เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ 
ก.จ. ,  ก.ท. ,  ก.อบต. กําหนดว่าใช้ เ ป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 
 
 
 ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ
เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด  
การขาย การธนาคารและธุร กิจการเ งิน   
การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ก า ร เ งิ น 
เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ 
ก.จ. ,  ก.ท. ,  ก.อบต. กําหนดว่าใช้ เ ป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 
 

 
๙,๔๐๐  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๘๔๐ 
 

 
จ้างถึงวันที่   

 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

 
 

 



-๑๒- 

ที่ ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

  

    ๑.๔ รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐานเพื่อเป็น
ข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามกําหนด
ระยะเวลา 
    ๑.๕ จัดทําทะเบียน ควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติ
การจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึงจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง และสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
    ๑.๖ ดําเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดย
ใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทําทะเบียนต่างๆ จัดเก็บรักษา
หรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษี
อากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น เพื่อรวบรวมไว้เป็น
ข้อมูลในการดําเนินงาน 
    ๑.๗ สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นค้างชําระ ควบคุม
หรือดําเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํา
รายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง 
    ๑.๘ ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับ
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อ
ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน
ของหน่วยงาน 
 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ 
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ 
เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. 
กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้ 

๑๑,๕๐๐  

 



-๑๓- 

ที่ ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

  

๒.ด้านการบริการ 
    ๒.๑ ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงาน
การจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญแก่ผู้ที่สนใจ 
    ๒.๒ ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ 
และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ต่อการทํางานของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 



-๑๔- 

ที่ ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

๗ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 
 
 

ความรับผิดชอบ 
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ปฏิ บั ติ งานระดับ ต้น ซึ่ ง ไ ม่
จํ า เ ป็นต้องใช้ผู้ สํ า เร็ จการ ศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง 
ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑.ด้านการปฏิบัติการ 
    ๑.๑ สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง 
บํารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลัก
วิชาการช่าง ความต้องการของหน่วยงานและ 
งบประมาณที่ได้รับ 
    ๑.๒ ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของ
งานให้ตรง กับแบบรูป และรายการเ พื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๑.๓ ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตาม
หลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
    ๑.๔ ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และ
ซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย 
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบที่กําหนด 
 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ 
เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง                    
เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สํารวจ 
สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ 
ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 
 
 
 ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน       
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการ- 
งานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา 
สํารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง 
ช่างสํารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. กําหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 
 
 
 

 
๙,๔๐๐  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑๐,๘๔๐ 
 

 
จ้างถึงวันที่   

 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

 
 



 
-๑๕- 

ที่ ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

  

    ๑.๕ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 
๒.ด้านการบริการ 
    ๒.๑ ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและฝึกอบรม
เกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้
ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะ
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
    ๒.๒ ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงาน
ราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย 
    ๒.๓ ประชาสัมพันธ์อํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 
 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้  
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการ- 
งานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา 
สํารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง 
ช่างสํารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. กําหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 
 
 
 
 
 
  

๑๑,๕๐๐  

 

 
 
 
 
 



-๑๖- 

ที่ ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

๘ ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 
 
 
 

ความรับผิดชอบ 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่
จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง 
ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑.ด้านการปฏิบัติการ 
    ๑.๑ ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซ่อมแก้ไข 
ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่
เสมอ 
    ๑.๒ ดําเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล  
การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง 
ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน 
    ๑.๓ สํารวจ รวบรวมข้อมูล จัดทําสถิติ ประวัติการ
บํารุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล 
ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูล
หลักฐานสําหรับนําไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน 
     

 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต 
เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล              
ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล                    
ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะ
อุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 
โลหะการ หรือ สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. 
ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 
 
 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต 
เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล             
ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกล
โรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม 
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง โลหะการ หรือ 
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ                
ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้ 
 

 

 
๙,๔๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

๑๐,๘๔๐ 

 
จ้างถึงวันที่   

 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
-๑๗ – 

ที่ ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

  

       ๑.๔ ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร
เครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นเพื่อให้
การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความปลอดภัย 
     ๑.๕ จัดเก็บ และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อม
ใช้งานเสมอ 
๒. ด้านการบริการ 
    ๒.๑ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
    ๒.๒ ให้คําแนะนําและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการทํางาน  
 
 
 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ใน
สาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต 
เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล              
ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกล
โรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม 
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง โลหะการ หรือ 
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.
อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้ 
 

๑๑,๕๐๐  

 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๘- 
 

 ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

 
๙ 

 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

 
 
 

 
ความรับผิดชอบ 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่
จํ า เ ป็นต้องใช้ผู้ สํ า เร็ จการ ศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บัติงานด้านช่างฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง 
ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ 
    ๑.๑ สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม 
ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม การใช้งาน ดูแล 
บํารุงรักษาและใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์  
เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับ-
อากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบ
สารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ-
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร 
ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงานภายในและภายนอก 
    ๑.๒ จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทาง
สถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบํารุงรักษา 

 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อ ย่ าง อื่น ที่ เ ทียบไ ด้ ในระดับ เ ดียว กันใน
สาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิค 
เครื่ อง เ ย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้า กําลั ง 
อิ เล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่อง-
เย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

๒.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิค 
เครื่ อง เ ย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้า กําลั ง 
อิ เล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่อง-
เย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

 
 
 

๙,๔๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๘๔๐ 

 
 
 

จ้างถึงวันที่   
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
-๑๙- 

 ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

      ๑.๓ ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือ
กฎหมายกําหนด 
    ๑.๔ เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีจํานวน
เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 
๒. ด้านการบริการ 
    ๒.๑ ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่
ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
    ๒.๒ ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อประกอบการ
ปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 
 

๓.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
คุณวุฒิอย่าง อื่น ที่ เ ทียบได้ไม่ ต่ํ ากว่ า นี้ ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิค- 
เครื่ อง เ ย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้า กําลั ง 
อิ เล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่อง-
เย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

 

 

๑๑,๕๐๐ 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๒๐- 
พนักงานจ้างทั่วไป 

ที่ ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

 
๑๐ 

 
พนักงานดับเพลิง 

 
-ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้างประจํารถดับเพลิง
ช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจํารถบรรทุกน้ํา 
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 
หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
- ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา 
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน     
ในหน้าที่ 
 
 

 
๙,๐๐๐ 

สัญญาจ้าง 
ไม่เกิน ๑ ปี 

จ้างถึง  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

 
๑๑ 

 
พนักงานขับรถยนต์ 
(รถดับเพลิง) 
 
 

 
- ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์  บํารุงรักษา  ทําความ
สะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ    
ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว  และปฏิบัติงานอื่นตาม 
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
- ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา 
- มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม
กฎหมาย ชนิดที่ ๒ 

 

 
๙,๐๐๐ 

สัญญาจ้าง 
ไม่เกิน ๑ ปี 

จ้างถึง  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

 
๑๒ 

 
พนักงานขับรถยนต์ 
(ขนขยะ) 
 
 

 
- ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์  บํารุงรักษา  ทําความ
สะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ    
ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว  และปฏิบัติงานอื่นตาม 
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
- ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา 
- มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน
ในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม
กฎหมาย ชนิดที่ ๒ 

 

 
๙,๐๐๐ 

สัญญาจ้าง 
ไม่เกิน ๑ ปี 

จ้างถึง  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
 

 

 

 

 



-๒๑- 

ที่ ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมาย
เหตุ 

 
๑๓ 

 
คนงานประจํารถขยะ 
 
 

 
- ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร 
บ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย  การนําขยะมูล
ฝอยไปทําลายยังที่ทําลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 
- ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา 
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน     
ในหน้าที่ 

 

 
๙,๐๐๐ 

สัญญาจ้าง 
ไม่เกิน ๑ ปี 

จ้างถึง  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
 

 
๑๔ 

 
คนงาน (ปัด/กวาด) 
 
 

 
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น ปัด กวาด ทํา
ความสะอาดถนนสายต่างๆ และบริเวณตลาดสด
เทศบาล และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

 
- ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา 
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน     
ในหน้าที่ 
 

 
๙,๐๐๐ 

สัญญาจ้าง 
ไม่เกิน ๑ ปี 

จ้างถึง  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
 

 

 

 

 

 


