
 

 
 

 
 

ประกาศเทศบาลนครเกาะสมุย 
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

------------------------------------- 
 ด้วยเทศบาลนครเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้ง (จ้าง) เป็นพนักงานจ้างเทศบาล โดยอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  22 กรกฎาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 การ
สรรหาและการเลือกสรร และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 1. ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
1.๑  พนักงานจ้างท่ัวไป   จ านวน 66 อัตรา   ดังนี้ 

  1.1.1.ส านักปลัดเทศบาล  
   - ต าแหน่งคนงานทั่วไป    จ านวน  4  อัตรา 
  1.1.2.ส านักการช่าง  
   - ต าแหน่งคนงานทั่วไป    จ านวน  2  อัตรา 
  1.1.3.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   - ต าแหน่งคนงานทั่วไป    จ านวน  52 อัตรา 
  1.1.4.กองวิชาการและแผนงาน 
   - ต าแหน่งคนงานทั่วไป    จ านวน  8 อัตรา 

1.2.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  24 อัตรา 
 1.2.1.กองคลัง จ านวน 6 อัตรา 
  - ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคลัง   จ านวน  2  อัตรา 

   - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  2  อัตรา 
   - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน  1  อัตรา 
   - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง  จ านวน  1  อัตรา 
  1.2.2.ส านักการช่าง จ านวน 5 อัตรา  
   - ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา   จ านวน  1  อัตรา 
   - ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ   จ านวน  1  อัตรา 
   - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน  3  อัตรา 
  1.2.3.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 อัตรา 
   - ต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ   จ านวน  1  อัตรา 
   - ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน  1  อัตรา 
   - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน  1  อัตรา 
  1.2.4.ส านักการศึกษา จ านวน 2 อัตรา  
   - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  1  อัตรา 
   - ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์   จ านวน  1  อัตรา 
   

1.2.5.กองช่างสุขาภิบาล... 
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  1.2.5. กองช่างสุขาภิบาล จ านวน 7 อัตรา 
   - ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา   จ านวน  1  อัตรา 
   - ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล   จ านวน  1  อัตรา 
   - ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา   จ านวน  1  อัตรา 
   - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จ านวน  1  อัตรา 
   - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จ านวน  2  อัตรา 
   - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน  1  อัตรา 
  1.2.6. กองสวัสดิการสังคม จ านวน 1 อัตรา 
   - ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์   จ านวน  1  อัตรา 
รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรร 
              ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

   ๑.  มีสัญชาติไทย  
 ๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี และไม่เกิน  60  ปี    

๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานเทศบาล 

๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิด     
ลหุโทษ 

๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ   หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ   พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ   หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น    

 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรั ฐ   
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑ 
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือ
พนักงานเทศบาลมายื่นด้วย    

     2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ 

สมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.) 
 

3.การรับ... 
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 3.การรับสมัคร 
      ๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

     ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนคร      
เกาะสมุย ตั้งแต่วันที ่ 13- 21 พฤศจิกายน ๒๕60 ในวันและเวลาราชการ   

     ๓.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
  2.ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
3.ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตร  และส าเนาใบรายงานผลการศึกษา    

         (จะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร)  จ านวน  1  ชุด 
4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว   จ านวน  3  รูป 

          (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  และให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองหลังรูปด้วย) 
   ๕.ใบรับรองแพทย์ทีแ่สดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ท. (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) 

  6.หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล ใบส าคัญการสมรส/   
     หย่า ใบอนุญาตขับรถ หนังสือรับรองการท างาน เป็นต้น 

 ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ถ่ายส าเนากระดาษขนาด A4 เท่านั้นและให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง
ส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย ยกเว้น ข้อ 5  
    ๓.๓  เงื่อนไขในการสมัคร 

   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่
สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบ พบเมื่อใด  ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการ 
ประเมินสมรรถนะ 
 ๔.๑  เทศบาลนครเกาะสมุย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่  22 
พฤศจิกายน 2560  ณ  ปูายประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่ ลานอเนกประสงค์ อาคารอ่างทอง ส านักงาน
เทศบาลนครเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ๔.๒ ก าหนดการประเมินสมรรถนะในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน ๒๕60  ณ ส านักงานเทศบาลนคร
เกาะสมุย  อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ

รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข.) 
๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า   

ร้อยละ 60 โดยการด าเนินการแต่งตั้ง (จ้าง) จะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 
 

7.การประกาศ.... 
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๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชรีายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

           เทศบาลนครเกาะสมุย  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ 
30 พฤศจิกายน ๒๕60 ณ ปูายประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่ ลานอเนกประสงค์อาคารอ่างทอง ส านักงาน
เทศบาลนครเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ
สิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี    

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
     ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลนครเกาะสมุยก าหนด  
๙.  รหัสต าแหน่งท่ีสมัคร 

1.พนักงานจ้างท่ัวไป    
  1.1.ส านักปลัดเทศบาล  
   - ต าแหน่งคนงานทั่วไป    รหัส 01 
  1.2.ส านักการช่าง  
   - ต าแหน่งคนงานทั่วไป    รหัส 02 
  1. 3.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   - ต าแหน่งคนงานทั่วไป    รหัส 03 
  1. 4.กองวิชาการและแผนงาน 
   - ต าแหน่งคนงานทั่วไป    รหัส 04 

2.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  
 2.1.กองคลัง  
  - ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคลัง   รหัส 05 

   - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รหัส 06 
   - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  รหัส 07 
   - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง  รหัส 08 
  2.2.ส านักการช่าง  
   - ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา   รหัส 09 
   - ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ   รหัส 10 
   - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา รหัส 11 
  2.3.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   - ต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ   รหัส 12 
   - ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข  รหัส 13 
   - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา รหัส 14 
  2.4.ส านักการศึกษา  
   - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   รหัส 15 
   - ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์   รหัส 16 
   

 
 

2.5.กองช่างสุขาภิบาล... 
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  2.5. กองช่างสุขาภิบาล  
   - ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา   รหัส 17 
   - ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล   รหัส 18 
.   - ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา   รหัส 19 
   - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก รหัส 20 
   - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง รหัส 21 
   - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา รหัส 22 
  2.6. กองสวัสดิการสังคม  
   - ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์   รหัส 23 
   

  ประกาศ  ณ  วันที่    6   เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560 
 

                                                                         
 

 (นายรามเนตร   ใจกว้าง) 
 นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย 
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ภาคผนวก ก. 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ   
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ ท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานวิชาการเงิน การคลัง พัสดุการบริหารการเงิน การจัดเก็บรายได้ การบริหารหนี้  และ
การงบประมาณ ที่ไม่ยากภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
  1.1 วิเคราะห์ตรวจสอบในการเบิกจ่ายฎีกาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและ อ่ืนๆ 
ของส่วนราชการ เพ่ือความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  
  1.2 จัดท ารายงานการเงิน การคลัง เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ในการวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจ   
  1.3 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเงิน การคลัง แก่ส่วนราชการต่างๆ เพ่ือให้มีความเข้าใจ ที่
ถูกต้อง  
  1.4 ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักในด้านการเงิน การ  คลัง 
  1.5 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลหรือประเด็นปัญหาด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และ 
การงบประมาณ เพื่อจัดท ารายงานการเงินหรือการคลังเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์และ 
ตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  1.6 ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาหลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติทาง การเงิน
การคลังที่เก่ียวข้อง  
  1.7 ร่วมศึกษาและวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะ  การเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  1.8 รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และควบคุมการรับการจ่าย เงินตามแผนงานหรือ โครงการ 
การกู้และการยืมเงินสะสม การตัดเงินปี การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาตัดฝากเงิน  งบประมาณ 
รวมถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือให้เป็นไปความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับและมี
ประสิทธิผลสูงสุด  
  1.9 ร่วมประสานงานและตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติขององค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่นทางด้านการเงินหรือด้านการคลัง เช่น การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าส่งเงิน การ ก าหนด
หรือขยายวงเงินคงคลัง การก าหนดเงื่อนไขและอัตราจ้างของลูกจ้างประจ าเป็นต้น เพ่ือสร้างความ ชัดเจนให้
ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  
        1.10 วิเคราะห์ปัญหาการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาวาง 
หลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  1.11 วิเคราะห์รายได้ รายจ่ายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความต้องการประมาณการ  รายรับ-
รายจ่ายเพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาและขออนุมัติยอดเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น 
  1.12 ก ากับดูแลและรายงานการเงิน การคลัง เพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลสถิติในการ ตรวจสอบ
ของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง  
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 2. ด้านการวางแผน  
  2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
  2.2 วางแผนการ ควบคุมและตรวจสอบท างานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ จัดเก็บรายได้ 
งบประมาณเพ่ือให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและร่วมด าเนินการจัดท าข้อมูล การเงิน การคลัง 
การพัสดุ จัดเก็บรายได้ และงบประมาณเพ่ือพัฒนารายได้ของ อปท.  
 3. ด้านการประสานงาน  
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
  3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
  3.3 ให้ค าปรึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านต่างๆ เช่นด้าน 
การเงิน การคลัง และการบัญชีเพ่ือให้มีการด าเนินการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 4. ด้านการบริการ  
  4.1 ให้ค าแนะน าปรึกษาในเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหาร 
เงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ  
  4.2 ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับ
การเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ เพื่อการ ประมวล 
วิเคราะห์ และการน าเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับงาน
การเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
พาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง หรือในสาขาวิชา  
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.ต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท าง าน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
   1.1 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ 
ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย  
  1.2 คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้  การ
ช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา  
  1.3 บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการ ดูแล
ผู้ปุวย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ  
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  1.4 ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้าน 
สุขภาพเพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน  
  1.5 การใช้เครื่องมือพิเศษช่วยผู้ปุวยในกรณีมีอุบัติเหตุขัดข้องในระบบหายใจ ให้ยา ระงับ
ความรู้สึกและควบคุมอาการผู้ปุวยระหว่างให้ยา การควบคุมดูแลอาการและให้การพยาบาลดังกล่าว จัดเตรียม
ผู้ปุวยและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ปฏิบัติการผดุงครรภ์และให้การช่วยเหลือการผิดปกติตามระบบ 
   1.6 ช่วยแพทย์ในการบ าบัดรักษา ในการใช้เครื่องมือพิเศษเพ่ือการตรวจวินิจฉัยและ การ
บ าบัดรักษา  
  1.7 ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค เช่น การวางแผน นิเทศการ  ปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคแก่ผู้ปุวยที่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล  เพ่ือสุขภาพที่ดี
ของประชาชน  
  1.8 ตรวจเยี่ยมบ้าน โรงเรียน ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา การช่วยเหลือทุกกลุ่มวัยและ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยง ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพกาย/จิต เพ่ือให้มีสุข  
ภาวะที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  
 2. ด้านการวางแผน  
  2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
  2.2 จัดเรียงล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการเพ่ือน า เสนอทางเลือกให้แก่ 
ผู้บังคับบัญชา  
  2.3 ร่วมวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน
ในการดูแลสุขภาพของประชาชน  
 3. ด้านการประสานงาน  
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
  3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
  3.3 ให้ข้อคิดเห็นในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ 
ด าเนินการร่วมกัน  
 4. ด้านการบริการ  
  4.1 สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ การ
ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้  
  4.2 ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล เพ่ือให้ 
ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ
ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  
  4.3 บริการให้ภูมิคุ้มกันโรค ตลอดจนบริการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก และ  การ
วางแผนครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและทราบถึงการดูแลตนเองและบุคคลรอบ ข้าง
อย่างถูกต้องเหมาะสม  
  4.4 สอนนิเทศ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
พยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาล  และการผดุง
ครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ  ท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
 1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการ เบื้องต้นที่ไม่

ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริม สุขภาพ การเฝูา
ระวังโรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการก าหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุม ปูองกันโรคและ
ภัยสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว  การส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและ  พฤติกรรมสุขภาพ การ
สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมาย  สาธารณสุขเพ่ือช่วยในการ
เสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี  

 1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้าน 
สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน  
  1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือน ามาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  

 1.4 ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และ 
ระบบบริการสุขภาพโดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้าน  
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ปูองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ  

 1.5 ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมปูองกันโรคและ  ภัย
สุขภาพ การเฝูาระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือและ 
อุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

 1.6 ช่วยจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของ ผู้ปุวย 
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ สุขภาพ 
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุง 
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

 1.7 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ปุวย ผู้
สัมผัส เพ่ือการเฝูาระวัง ควบคุมปูองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือให้  
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
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 1.8 ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ สาธารณะ 

สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือการปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี  ประสิทธิภาพ 
  1.9 ร่วมประเมินกิจกรรมเพ่ือความสะอาดเช่นการรักษาความสะอาดของชุมชน การ  เก็บ
ขยะของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพ่ือการปูองกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุร าคาญท่ีกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  

 1.10 ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ 
การแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  

 1.11 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การส่งเสริม สุขภาพ
และสุขาภิบาลเพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการด าเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
  1.12 ช่วยด าเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุข ด้าน 
ส่งเสริมสุขภาพและด้านสุขาภิบาล โดยการก าหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ 
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  

 1.13 จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์เพ่ือให้เกิดความพร้อม และ
ความราบรื่นในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที ่ 

 1.14 รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคีเช่น สสส. สสจ. สสอ. , สอ. อสม.
,สปสช. เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่  

 1.15 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝูาระวั ง และ
ควบคุมการระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือประกอบการวาง แผนการ
สุขาภิบาลที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความจ าเป็นของท้องที่  

2. ด้านการวางแผน  
 2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ หน่วยงานหรือ

โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
 2.2 วางแผนวัดผล ประเมินผลการท างานในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการ

ท างาน 
3. ด้านการประสานงาน  
 3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้  
 3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 3.3 ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปเพ่ือ  ขอ

ความช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ  
ท างานของหน่วยงาน  

4. ด้านการบริการ  
 4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การน าไปใช้งาน

อยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให้การ บริการดังกล่าว
เป็นไปอย่างราบรื่น  

 4.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายใน หน่วยงานเพ่ือ
เป็นความรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
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 4.3 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบ

ต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข  
 4.4 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพ่ือให้เป็นบุคลากร  ที่มี

ความช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.5 นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้ สามารถ

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 4.6 อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล  การ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครูนักเรียนเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์  
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์  
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ 
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล 
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์  
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  ตลอดจนบ ารุงรักษา  ท าความสะอาดรถยนต์  และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ 

น้อยๆ ของเครื่องยนต์  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะบุคคลที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาใดเป็น

การเฉพาะ 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี  โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจาก 
หน่วยงานเอกชนหรือส่วนราชการ 

2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย (ประเภท 2) ไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
3. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12.ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  ตลอดจนบ ารุงรักษา  ท าความสะอาดรถยนต์  และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ 

น้อยๆ ของเครื่องยนต์  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะ เ ฉ พ า ะ บุ ค ค ล ที่ ไ ม่ ไ ด้ ผ่ า น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น

สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ 
 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี  โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจาก 

หน่วยงานเอกชนหรือส่วนราชการ 
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย (ประเภท 2) ไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
3. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13.ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่  ชัดเจน 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ ดังนี้  
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
  1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การ
ลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการ
พิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ 
ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเปูาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  
  1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือ สะดวกต่อ
การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  
  1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ  พนักงาน 
ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการ ค้นหาส าหรับ
ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้  
  1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  
  1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือ
แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป  
  1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และ
สถานที่ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
  1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน              
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
  1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ 
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  
  1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ ฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ ด าเนินงานต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  
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  1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  
 
 
 
  1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ
ประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ก าหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค์  
  1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน
งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ด้านการบริการ  
  2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
   2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
  2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป 
  2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ ปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
 1. ไดร้ับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่  ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่  ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
14.ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดเก็บรายได้ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก า กับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
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  1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีปูาย 
ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้
เป็นไป ตามเปูาหมายที่ก าหนด  
 
 
 
  1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างช าระ เพ่ือให้สามารถ 
จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน  
  1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง  
  1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน 
เพ่ือเป็นข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา  
  1.5 จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึง  
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลมี
ความ ถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
  1.6 ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่างๆ 
จัดเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือรวบรวม
ไว้เป็น ข้อมูลในการด าเนินงาน  
  1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระ ควบคุม
หรือด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง  
  1.8 ประสานงานในระดับฝุายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไป 
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ  การท างาน
ของหน่วยงาน 
  2. ด้านการบริการ  
  2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับ 
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 
  2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น  
ประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การ
จัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ 
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
   2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การ
จัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ  การตลาด 
การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์
การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
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  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การ
จัดการ ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ 
ก. อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
15.ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
  1.1 จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งาน เป็นไป
อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเปูาหมายที่ก าหนด  
  1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณ 
ประจ าปีของหน่วยงาน และจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิก 
จ่ายเงิน  
  1.3 ด าเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ รับ-
จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน  
  1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบส าคัญ และรายงานทางการเงินและ บัญชี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานส าคัญในการอ้างอิงการด าเนินการ 
ต่างๆ ทางการเงินและบัญชี  
  1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความ ถูกต้องใน 
การปฏิบัติงาน  
  1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพ่ือให้ เกิด
ความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่ก าหนดไว้ 1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้
ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวขอ้งกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ด้านการบริการ  
  2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับ 
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ  
  2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือ ขอ
ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชีและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่ เป็น  
ประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง 
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป  
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 



 -16- 
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ การ
จัดการ ทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก. อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
 
 
 
 
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านการคลัง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
  1.1 ปฏิบัติงานด้านการตอบรับเกี่ยวกับรับ-เบิกจ่ายเงินต่างๆ ตรวจรายละเอียด ความ 
ถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน และใบส าคัญทางการคลังต่างๆ เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่าง 
ราบรื่นมีความถูกต้องเรียบร้อย 
   1.2 ช่วยตรวจรับ แยกประเภท และจัดเก็บฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาต่างๆ โดย 
รวบรวมและจัดท าข้อมูลต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
  1.3 ปฏิบัติงานด้านธุรการของส่วน รับ–ส่ง หนังสือ เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และ
จัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ  
  1.4 จัดท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายต่างๆ เงินสะสม งบประมาณคงเหลือ งบ
ทดลอง การโอนงบประมาณ จัดท าสถิติ ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูล เพ่ือให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  1.5 ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเอกสาร หลักฐาน
ต่างๆ ในการขอรับบ าเหน็จบ านาญ เงินทดแทน เงินท าขวัญ เงินช่วยเหลือ และเงินประเภทอ่ืนๆ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้  
  1.6 ช่วยตรวจรายละเอียด ความถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน  และ
ใบส าคัญทางการคลังต่างๆ เช่น ฎีกา เอกสารประกอบฎีกา ใบน าส่งเงิน ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เอกสาร
การขอกันเงิน และเอกสารการคลังอ่ืนๆ เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎระเบียบที่
ก าหนดไว้  
  1.7 ตรวจสอบเอกสารประกอบการสั่งจ่าย เบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ ค่าจ้าง และ เงินเดือน
ใน ลักษณะเดียวกัน เพ่ือให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ค าสั่ง หนังสือสั่งการ  
  1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับงานการคลัง เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ด้านการบริการ  
  2.1 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ ผู้ร่วมงาน 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง  
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  2.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่สนใจ เพ่ือให้เกิด 
ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
  2.3 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงาน
และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน  
 
 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การ บริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเงิน  การ
จัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเงิน การจัดการ การ
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16.ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านช่างไฟฟูาตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
  1.1 ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม การใช้
งาน ดูแล บ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟูา ระบบไฟฟูา ระบบ เครื่องปรับอากาศ 
ระบบไฟฟูาสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติระบบ  อิเล็กทรอนิกส์ระบบ
คอมพิวเตอร์รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่าง  ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก  
  1.2 จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน 
บ ารุงรักษา 
   1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามที่ 
หน่วยงาน หรือกฎหมายก าหนด  
  1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน ให้
มีจ านวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน  
 2. ด้านการบริการ  
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  2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
  2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  เพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟูา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟูาก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟูา ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ  
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน  
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟูา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  
ไฟฟูาก าลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟูา ช่างเครื่องเย็นและปรับ  
อากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้
ได ้ 
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา 
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟูา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟูาก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟูา ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ  
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17.ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านช่างเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
  1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรม โครงสร้าง 
และงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ  
  1.2 ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพ่ือน ามาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์  
  1.3 ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ เพ่ือใช้ในการเปิดสอบราคา และ
น าไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์  
  1.4 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับงานเขียนแบบ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  1.5 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  
 2. ด้านการบริการ  
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  2.1 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ 
ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง  
  2.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปเพ่ือให้บริการและให้ความ 
ช่วยเหลือในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
  1. ไดร้ับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน  แบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้  
   2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน  
แบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม  
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน  แบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18.ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านช่างโยธาตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
  1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตาม
หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ  
  1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและ รายการเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  1.3 ถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่า ก่อสร้าง 
  1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ 
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  
  1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง  
 2. ด้านการบริการ  
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  2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและ ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจ 
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  
  2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  2.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพ่ือให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ  
 
 
 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา  ส ารวจ 
สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้ 
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค 
สถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ 
ทางอ่ืนที่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา 
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม 
โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19.ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
  1.1 ด าเนินการตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือให้พร้อมใช้อยู่เสมอ  
  1.2 ด าเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง 
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน  
  1.3 ส ารวจ รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติประวัติการบ ารุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล 
เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐานส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
งาน  
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  1.4 ควบคุมการท างานของ เครื่องจักรเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่
เกิดข้ึน เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย  
  1.5 จัดเก็บ และบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มี
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
 2. ด้านการบริการ  
  2.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
  2.2 ให้ค าแนะน าและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความ เข้าใจ
ในการท างาน  
 
 
 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา  
หรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกล  
โรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน  
สาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่าง  
กล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือ 
ทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา 
หรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่าง  กล
โรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
23.ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ขับรถยนต์  ตลอดจนบ ารุงรักษา  ท าความสะอาดรถยนต์  และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ

เครื่องยนต์  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะบุคคลที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาใดเป็น

การเฉพาะ 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี  โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจาก 
หน่วยงานเอกชนหรือส่วนราชการ 

2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ไม่ต่ ากว่า 5 ปี) 
3. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
24.ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
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ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ตลอดจน บ ารุงรักษา  ท าความสะอาดรถยนต์  และแก้ไข

ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องยนต์ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะบุคคลที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาใดเป็น

การเฉพาะ 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1.มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี  โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจาก 
หน่วยงานเอกชนหรือส่วนราชการ 

2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย (ประเภท 2) ไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
3. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
27.ต าแหน่งคนงานทั่วไป 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2.  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑.  ความรู้ 
     ๑.๑ ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
     ๑.๒ ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ของต าแหน่งที่จะจ้าง 
๒.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
     ๒.๑  มีทักษะเฉพาะส าหรับงานที่จะจ้าง 
     ๒.๒  มีความสามารถเฉพาะส าหรับงานที่จะจ้าง 
๓.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     ๓.๑  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     ๓.๒  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     ๓.๓  มนุษยสัมพันธ์ 
     ๓.๔  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 

30 
 
 
 

30 
 

 
40 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 
 
 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 
 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 

รวม 100  
 
หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   ลงวันที ่      พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 

๑. ต าแหน่งคนงานทั่วไป 
-  ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท 

 2.  ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกินคราวละ ๑ ปี  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
                     (ต่อสัญญาจ้างปีต่อปี)  
 3.  สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
                     ลงวันที่ 22 กรกฎาคม  2547 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
  2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 6) 
 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 

1.ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคลัง    
 - ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท 
2.ต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ    
 - ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท 
3.ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข   
 - ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท 
4.ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  
 - ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท 
5.ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  
 - ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท 
6.ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
 - ค่าตอบแทนเดือนละ  
  วุฒิ ปวช.    9,400 บาท 
  วุฒิ ปวท.  10,840 บาท  
  วุฒิ ปวส.  11,500 บาท 
7.ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
 - ค่าตอบแทนเดือนละ  
  วุฒิ ปวช.    9,400 บาท 
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  วุฒิ ปวท.  10,840 บาท  
  วุฒิ ปวส.  11,500 บาท 
8.ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง   
 - ค่าตอบแทนเดือนละ  
  วุฒิ ปวช.    9,400 บาท 
  วุฒิ ปวท.  10,840 บาท  
  วุฒิ ปวส.  11,500 บาท 
9.ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา    
 - ค่าตอบแทนเดือนละ  
  วุฒิ ปวช.    9,400 บาท 
  วุฒิ ปวท.  10,840 บาท  

  วุฒิ ปวส.  11,500 บาท 
10.ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ    
 - ค่าตอบแทนเดือนละ  
  วุฒิ ปวช.    9,400 บาท 
  วุฒิ ปวท.  10,840 บาท  

  วุฒิ ปวส.  11,500 บาท 
11.ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 - ค่าตอบแทนเดือนละ  
  วุฒิ ปวช.    9,400 บาท 
  วุฒิ ปวท.  10,840 บาท  
  วุฒิ ปวส.  11,500 บาท    
12.ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 - ค่าตอบแทนเดือนละ  
  วุฒิ ปวช.    9,400 บาท 
  วุฒิ ปวท.  10,840 บาท  
  วุฒิ ปวส.  11,500 บาท    
13.ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 
 - ค่าตอบแทนเดือนละ  
  วุฒิ ปวช.    9,400 บาท 
  วุฒิ ปวท.  10,840 บาท  
  วุฒิ ปวส.  11,500 บาท    
14.ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์    

  - ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท 
15.ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
 - ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท 
27.ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกินคราวละ 3 ปี  ซึ่งระยะเวลาในการท าสัญญาจ้างให้เป็นไปตาม   

 แผนอัตราก าลัง 3 ปี สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 กันยายน 2563 
28.สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
     ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
     และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 

     2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 6) 
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