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ประกาศเทศบาลตําบลบางปู
เรือ่ ง รับสมัครบุคคลเพือ่ การสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
………….…………………….
ดวยเทศบาลตําบลบางปู ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง สําหรับปฏิบัตงิ าน
สังกัดกองตางๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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๑. ประเภทของพนักงานจาง ชือ่ ตําแหนง และรายละเอียดการจาง
๑.๑ พนักงานจางตามภารกิจ (มีวฒ
ุ ิ) จํานวน ๑๔ ตําแหนง ๒๘ อัตรา
๑. ตําแหนง ผูช ว ยเจาพนักงานธุรการ
จํานวน ๒ อัตรา
๒. ตําแหนง ผูช ว ยนายชางโยธา
จํานวน ๒ อัตรา
๓. ตําแหนง ผูช ว ยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
จํานวน ๕ อัตรา
๔. ตําแหนง ผูช ว ยเจาพนักงานโภชนาการ
จํานวน ๑ อัตรา
๕. ตําแหนง ผูช ว ยนักวิชาการเงินและบัญชี
จํานวน ๒ อัตรา
๖. ตําแหนง ผูชวยนักประชาสัมพันธ
จํานวน ๑ อัตรา
๗. ตําแหนง ผูช ว ยครู
จํานวน ๗ อัตรา
๘. ตําแหนง พนักงานตรวจโรคสัตว
จํานวน ๑ อัตรา
๙. ตําแหนง ผูช ว ยบรรณารักษ
จํานวน ๑ อัตรา
๑๐. ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาการทองเที่ยว
จํานวน ๑ อัตรา
๑๑. ตําแหนง ผูชวยนักสังคมสงเคราะห
จํานวน ๑ อัตรา
๑๒. ตําแหนง ผูช ว ยนิตกิ ร
จํานวน ๒ อัตรา
๑๓. ตําแหนง ผูช ว ยนักจัดการงานเทศกิจ
จํานวน ๑ อัตรา
๑๔. ตําแหนง ผูช ว ยนักพัฒนาชุมชน
จํานวน ๑ อัตรา

เทศ

๑.๒ พนักงานจางตามภารกิจ (วิชาชีพเฉพาะ) จํานวน ๒ ตําแหนง ๒ อัตรา
๑. ตําแหนง ผูช ว ยวิศวกรโยธา
จํานวน ๑ อัตรา
๒. ตําแหนง ผูช ว ยสถาปนิก
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๓ พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) จํานวน ๓ ตําแหนง ๗ อัตรา
๑. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
จํานวน ๒ อัตรา
๒. ตําแหนง พนักงานเทศกิจ
จํานวน ๒ อัตรา
๓. ตําแหนง พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดกลาง
จํานวน ๓ อัตรา

-๒-
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๑.๔ พนักงานจางทัว่ ไป จํานวน ๖ ตําแหนง ๒๙ อัตรา
๑. ตําแหนง พนักงานดับเพลิง
จํานวน ๕ อัตรา
๒. ตําแหนง พนักงานเทศกิจ
จํานวน ๓ อัตรา
๓. ตําแหนง พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดเบา
จํานวน ๒ อัตรา
๔. ตําแหนง ผูด แู ลเด็ก
จํานวน ๒ อัตรา
๕. ตําแหนง ภารโรง
จํานวน ๑ อัตรา
๖. ตําแหนง คนงาน
จํานวน ๑๖ อัตรา
(รายละเอียดแตตาํ แหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี)้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา
และเลือกสรร
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๒.๑ คุณสมบัตทิ ว่ั ไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไมต่าํ กวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป ในวันรับสมัคร
๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔. ไมเปนผูม กี ายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ไรความสามารถหรือจิตฟน เฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามทีก่ าํ หนดไวในประกาศกําหนดโรคทีเ่ ปนลักษณะตองหามเบือ้ งตน สําหรับพนักงาน
เทศบาล
๕. ไมเปนผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาทีใ่ น
พรรคการเมือง
๖. ไมเปนผูด าํ รงตําแหนงผูบ ริหารทองถิน่ คณะผูบ ริหารทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิน่
๗. ไมเปนผูเ คยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ

เทศ

๙. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอืน่
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถิน่
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้

-๓-
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๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัคร
ผูท ีป่ ระสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ขอรับใบสมัคร
และยืน่ ใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเอง ไดทง่ี านการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลบางปู
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแตวนั ที่ ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ในวันเวลาราชการ ติดตอสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร โทร.๐-๒๗๐๙-๑๐๑๘-๒๐ ตอ ๒๐๕
ผูสมัครจะตองตรวจสอบและรับรองวามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงหากปรากฏผูสมัคร
รายใด มีคณ
ุ สมบัตไิ มครบถวน เทศบาลตําบลบางปู จะถือวาเปนผูท ข่ี าดคุณสมบัติ และไมมสี ทิ ธิไดรบั การจาง
ในตําแหนงนัน้

เทศ
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๓.๒ เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะตองนํามายืน่ พรอมใบสมัคร
ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครโดยกรอกรายละเอียดใบสมัครใหถูกตองและครบถวน
พรอมเอกสาร และหลักฐานในวันรับสมัครดังตอไปนี้
๑. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิว้ ถายครัง้ เดียวกัน
ไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป และใหผสู มัครเขียนชือ่ – นามสกุล และตําแหนงทีส่ มัครหลังรูปถายดวยตนเอง
๒. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๔. สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีสมัครตําแหนง ผูช ว ยนักพัฒนา
ชุมชน)
๕. สําเนาวุฒกิ ารศึกษาทีต่ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงทีส่ มัครรับการคัดเลือก
จํานวน ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรบั อนุมตั จิ ากผูม ีอาํ นาจภายในวันทีส่ มัคร (ฉบับภาษาไทยเทานัน้ )
๖. ใบรับรองแพทย ทีร่ บั รองวาไมเปนโรคตองหามตามทีก่ าํ หนดไวในประกาศกําหนด
โรคทีเ่ ปนลักษณะตองหามเบือ้ งตน สําหรับพนักงานเทศบาล ซึง่ ออกไมเกิน ๑ เดือน ณ วันทีส่ มัคร
๗. สําเนาใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. ) จํานวน ๑ ฉบับ
(กรณีสมัครตําแหนง ผูชวยวิศวกรโยธา)
๘. สําเนาใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (ก.ส.) จํานวน ๑ ฉบับ
(กรณีสมัครตําแหนง ผูช ว ยสถาปนิก)
๙. สําเนาใบอนุญาตขับขีร่ ถยนตของกรมการขนสงทางบก จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีสมัคร
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดกลาง และพนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดเบา)
๑๐. หลักฐานอืน่ ๆ (ถามี) เชน ใบทหารกองเกิน (สด.๙) ใบเปลีย่ นชือ่ – สกุล ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยา พรอมสําเนา ๑ ฉบับ
หมายเหตุ สําเนาทุกฉบับตองลงลายมือชือ่ รับรองถูกตองดวยตนเองทุกฉบับ
๔. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรฯ
เทศบาลตําบลบางปู จะประกาศรายชื่อผูมสี ทิ ธิเขารับการเลือกสรร ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙

- ๔๕. วัน เวลา และสถานทีท่ าํ การเลือกสรร
เทศบาลตําบลบางปู จะทําการเลือกสรรในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุม
สภาเทศบาลชัน้ ๔ (อาคารใหม) เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป (โปรดแตงกายชุดสุภาพ)
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๖. หลักเกณฑการดําเนินการเลือกสรร
เทศบาลตําบลบางปู จะดําเนินการเลือกสรรผูสมัคร โดยคณะกรรมการดําเนินการสรรหา
และเลือกสรร พนักงานจางของเทศบาลตําบลบางปู โดยการประเมินสรรถนะทีจ่ าํ เปน หรือเหมาะสมตอการปฏิบัตงิ าน
ในตําแหนงนัน้ ความรูค วามสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลและคุณลักษณะอืน่ ๆ โดยคณะกรรมการฯ จะเปนผูก าํ หนด
วิธกี ารประเมินสมรรถนะตามความเหมาะสม ไดแก การสอบขอเขียน การทดลองตัวอยางงาน การสัมภาษณ
การทดสอบดวยสถานการณจาํ ลอง หรือทดลองการปฏิบตั งิ านอยางใดอยางหนึง่ หรือประกอบกัน
๗. หลักเกณฑการตัดสิน
ผูท จ่ี ะถือวาไดผานการเลือกสรรจะตองเปนผูไ ดคะแนนไมตาํ่ กวารอยละ ๖๐
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๘. การประกาศรายชือ่ ผูผ า นการเลือกสรร
เทศบาลตําบลบางปู จะประกาศรายชื่อ ผูผ า นการเลือกสรรในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ลต

๙. การขึ้นบัญชีรายชื่อผูผา นการเลือกสรร
เทศบาลตําบลบางปูจะประกาศรายชือ่ ผูไ ดรบั การเลือกสรรโดยเรียงตามลําดับจากผูส อบไดคะแนน
สูงสุดลงมาตามลําดับและจะขึน้ บัญชีไวไมเกิน ๑ ป นับแตวนั ขึน้ บัญชี แตถา มีการเลือกสรรในตําแหนงทีส่ อบขึน้ บัญชี
ไวใหมอีก และไดขึ้นบัญชีผูไดรบั การเลือกสรรใหมแลว บัญชีผูไดรับการเลือกสรรครั้งนี้เปนอันยกเลิก

บา

๑๐. การแตงตัง้
ผูท ีผ่ า นการเลือกสรร จะไดรบั การแตงตัง้ ตามลําดับทีใ่ นบัญชีผูไดรบั การเลือกสรรไดใน
แตละตําแหนง สําหรับอัตราคาตอบแทนนัน้ จะไดรับตามบัญชีอตั ราคาตอบแทนพนักงานจางทีค่ ณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด

เทศ

๑๑. ระยะเวลาการทําสัญญาจาง
พนักงานจางทัว่ ไป มีระยะเวลาการทําสัญญาจางไมเกินคราวละ ๑ ป และพนักงานจาง
ตามภารกิจ มีระยะเวลาการทําสัญญาจางไมเกินคราวละ ๒ ป
จึงประกาศมาใหทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๙

(นายธีรพล ชุนเจริญ)
นายกเทศมนตรีตาํ บลบางปู

ู

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
คาตอบแทน
- ไดรบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒอิ ยางอืน่
ไดรบั คาตอบแทน
ที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร
มาไมนอ ยกวา ๖ หนวยกิต หรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอร จากหนวยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ไดรบั
การรับรองจากทางราชการ หรือหนวยงานของรัฐ
ที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง

ลบ

หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตนซึง่ ไมจําเปน
ตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารทั่วไป
ตามแนวทาง แบบอยาง ขัน้ ตอน และวิธกี ารทีช่ ดั เจน
ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ าน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

เทศ

บา

ลต

ำบ

พนักงานจางตามภารกิจ (มีวฒ
ุ )ิ
ลําดับที่
ตําแหนง
๑
ผูช ว ยเจาพนักงานธุรการ
จํานวน ๒ อัตรา

างป

รายละเอียดแตละตําแหนงเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพือ่ การสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลบางปู ลงวันที่
มิถนุ ายน ๒๕๕๙
---------------------------------------------

-๒-

๔

ผูช ว ยเจาพนักงานโภชนาการ
จํานวน ๑ อัตรา

ู

างป

ลบ

ผูช ว ยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
จํานวน ๕ อัตรา

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่น
ทีเ่ ทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิค วิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา
กอสราง เทคนิคสถาปตยกรรม โยธา สํารวจ
สถาปตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่
ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตําแหนงนีไ้ ด
- ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตนซึง่ ไมจําเปน
- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบ
ตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดาน
ไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
การจัดเก็บรายได ตามแนวทาง แบบอยาง ขัน้ ตอน
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย
และวิธกี ารทีช่ ดั เจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ
และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร
เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขา
วิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
- ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป ฏิบตั งิ านระดับตนซึง่ ไมจําเปน
- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
ตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
อยางอืน่ ทีเ่ ทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
ดานโภชนาการ ตามแนวทาง แบบอยาง ขัน้ ตอน
หรือทางคหกรรมศาสตร อาหารและโภชนาการ
และวิธกี ารทีช่ ดั เจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.และ
และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนีไ้ ด

คาตอบแทน
ไดรบั คาตอบแทน
เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท

ไดรบั คาตอบแทน
เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท

เทศ

บา

ลต

๓

หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตนซึง่ ไมจําเปน
ตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดาน
ชางโยธา ตามแนวทาง แบบอยาง ขัน้ ตอน และวิธี
ที่ชดั เจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย

ำบ

ลําดับที่
ตําแหนง
๒
ผูช ว ยนายชางโยธา
จํานวน ๒ อัตรา

ไดรบั คาตอบแทน
เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท

-๓-

ู

ลบ

างป

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
- ไดรบั ปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิ ยางอืน่ ทีเ่ ทียบได
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางบัญชี
พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร การจัดการ
การคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.
หรือ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สําหรับตําแหนงนีไ้ ด

คาตอบแทน
ไดรบั คาตอบแทน
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

- ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป ฏิบตั งิ านระดับตน ทีต่ อ งใชความรู - ไดรบั ปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิ ยางอืน่ ทีเ่ ทียบได ไดรบั คาตอบแทน
ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบตั งิ านดาน
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ประชาสัมพันธ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร นิเทศศาสตร
และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ประชาสัมพันธ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร
บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร สารสนเทศ
การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร
การทองเทีย่ ว การโรงแรม ภาษาตางประเทศ
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.
หรือก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด

บา

ลต

ผูชวยนักประชาสัมพันธ
จํานวน ๑ อัตรา

เทศ

๖

หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
- ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป ฏิบตั งิ านระดับตน ทีต่ อ งใชความรู
ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับ
วิชาการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย

ำบ

ลําดับที่
ตําแหนง
๕
ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี
จํานวน ๒ อัตรา

- ๔-

ลบ

ู

- ไดรบั คุณวุฒปิ ริญญาตรีหรือเทียบไดไมตาํ่ กวานี้ ไดรบั คาตอบแทน
ทางสัตวบาล สัตวศาสตร เทคนิคการ
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
สัตวแพทย สัตวแพทยศาสตรบณ
ั ฑิต
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.
หรือ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สําหรับตําแหนงนีไ้ ด

างป

- ปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนพนักงานตรวจโรคสัตวประจําโรงฆาสัตว
ในพื้นทีร่ ับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีส่ ังกัด
ตรวจสอบสุขภาพสัตวที่มีชีวิตที่เขาฆาในโรงฆาสัตว
ประจําวัน ตรวจสอบเนื้อสัตวในโรงฆาสัตวภายหลังการฆา
ประจําวัน เสนอผลการตรวจสอบตอพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนือ้ สัตว พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วของ
ดําเนินการเก็บตัวอยางเนือ้ สัตวจากโรงฆาสัตวในพืน้ ที่
รับผิดชอบ เพื่อสงตรวจทางหองปฏิบัติการ จัดทํารายงาน
ประจําวันและรายงานสรุปประจําเดือน และปฏิบตั งิ านอืน่
ตามที่ไดรับหมอบหมาย

บา

ลต

พนักงานตรวจโรคสัตว
จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
คาตอบแทน
- มีคณ
ุ วุฒไิ มตาํ่ กวาปริญญาตรีทางการศึกษา
ไดรบั คาตอบแทน
หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร หรือในสาขาวิชา
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
หรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐาน
ทีใ่ ชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามทีค่ รุ สุ ภา
ออกใหเพื่อปฏิบัติหนาทีส่ อน

เทศ

๘

หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
- ปฏิบตั หิ นาทีเ่ กีย่ วกับการทําหนาทีห่ ลักดานการจัดการ
เรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย มีการศึกษาวิเคราะหสงั เคราะห
วิจยั เพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรู โดยเนนความสําคัญ
ทั้งความรู คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่ดงี าน
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย

ำบ

ลําดับที่
ตําแหนง
๗
ผูชวยครู
จํานวน ๗ อัตรา

-๕-

ู

ลบ

างป

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
- ไดรับปริญญาตรีหรือวุฒิอยางอื่นที่เทียบได
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บรรณารักษศาสตร สารสนเทศศึกษา
หรือสารนิเทศศาสตร หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนีไ้ ด

คาตอบแทน
ไดรบั คาตอบแทน
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

- ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป ฏิบตั งิ านระดับตน ทีต่ อ งใชความรู - ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่น
ไดรบั คาตอบแทน
ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบตั งิ านดาน
ทีเ่ ทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
พัฒนาการทองเทีย่ ว ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ หรือทางรัฐประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ
และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
วารสารศาสตร สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร
ประชาสัมพันธ อักษรศาสตร สารสนเทศ
การจัดการการโฆษณา คอมพิวเตอร
การทองเทีย่ ว การโรงแรม ภาษาตางประเทศ
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.
หรือก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด

บา

ลต

ผูช ว ยนักพัฒนาการทองเทีย่ ว
จํานวน ๑ อัตรา

เทศ

๑๐

หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
- ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป ฏิบตั งิ านระดับตน ทีต่ อ งใชความรู
ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบตั เิ กีย่ วกับงาน
บรรณรักษ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย

ำบ

ลําดับที่
ตําแหนง
๙
ผูชวยบรรณารักษ
จํานวน ๑ อัตรา

-๖-

ู

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
คาตอบแทน
- ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่
ไดรบั คาตอบแทน
เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
หรือทางสังคมสงเคราะหศาสตร สังคมศาสตร
และพฤติกรรมศาสตร สังคมวิทยา รัฐศาสตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.
หรือก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สําหรับตําแหนงนีไ้ ด

างป

หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
- ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป ฏิบตั งิ านระดับตน ทีต่ อ งใชความรู
ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย

ผูช ว ยนิตกิ ร
จํานวน ๒ อัตรา

๑๓

ผูช ว ยนักจัดการงานเทศกิจ
จํานวน ๑ อัตรา

- ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป ฏิบตั งิ านระดับตน ทีต่ อ งใชความรู
ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบตั งิ านดาน
นิตกิ าร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย

บา

ลต

๑๒

ำบ

ลบ

ลําดับที่
ตําแหนง
๑๑ ผูชวยนักสังคมสงเคราะห
จํานวน ๑ อัตรา

เทศ

- ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป ฏิบตั งิ านระดับตน ทีต่ อ งใชความรู
ความสามารถ ทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบตั งิ านเกีย่ ว
กับงานดานเทศกิจ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย

- ไดรบั ปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิ น่ื ทีเ่ ทียบได
ระดับกัน ในสาขาวิชาหรือทางนิตศิ าสตร
กฎหมาย หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอืน่
ที่ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด

ไดรบั คาตอบแทน
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

- ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่น
ไดรบั คาตอบแทน
ทีเ่ ทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
หรือทางรัฐศาสตร บริหารรัฐกิจ กฎหมาย
รัฐประศาสนศาสตร หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด

-๗-

ู

างป

หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
คาตอบแทน
- ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป ฏิบตั งิ านระดับตน ทีต่ อ งใชความรู - ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ ทียบ ไดรบั คาตอบแทน
ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบตั งิ านดาน
ไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
วิชาการพัฒนาชุมชน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ที่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
- มีบตั รประจําตัวคนพิการ
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แกไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ กําหนด
ใหหนวยงานของรัฐรับคนพิการเขาทํางานตาม
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง

เทศ

บา

ลต

ำบ

ลบ

ลําดับที่
ตําแหนง
๑๔ ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
จํานวน ๑ อัตรา

-๘-

- ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป ฏิบตั งิ านระดับตน ทีต่ อ งใชความรู
ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบตั งิ านเกีย่ ว
กับสถาปตยกรรม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย

บา

ผูช ว ยสถาปนิก
จํานวน ๑ อัตรา

เทศ

๒

ลต

ำบ

ลบ

ู

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
คาตอบแทน
- ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่น
ไดรบั คาตอบแทน
ทีเ่ ทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
หรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกําหนด
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.
หรือก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สําหรับตําแหนงนีไ้ ด

างป

พนักงานจางตามภารกิจ (วิชาชีพเฉพาะ)
ลําดับที่
ตําแหนง
หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
๑
ผูช ว ยวิศวกรโยธา
- ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป ฏิบตั งิ านระดับตน ทีต่ อ งใชความรู
จํานวน ๑ อัตรา
ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบตั งิ านเกีย่ ว
กับวิศวกรรมโยธา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย

- ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ ทียบ ไดรบั คาตอบแทน
ไดในระดับเดียวกันในสาขาหรือทาง
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
สถาปตยกรรม และไดรับใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด

-๙-

ู

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
- มีใบขับขีร่ ถยนต มีความรู ความชํานาญ
ในการปฏิบตั หิ นาที่ และมีความรู
ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไมต่ํากวา
๕ ป โดยจะตองมีหนังสือรับรองการทํางาน
จากหนวยงานหรือสวนราชการ
- ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการตรวจสอบ และจัด
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
ระเบียบในตลาดสด หาบแร แผงลอย รวมทัง้ กิจการ ในหนาที่ สามารถอานออกเขียนได
คาทีน่ า รังเกียจและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
และมีประสบการณ การทํางานเกี่ยวกับ
ระวังเหตุรา ยรําคาญ ทะเบียนผูค า ชีแ้ จงประชาสัมพันธ งานเทศกิจไมต่ํากวา ๕ ป โดยจะตองมี
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยการักษาความสะอาด
หนังสือรับรองการทํางาน จากหนวยงาน
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองการ
หรือสวนราชการ
ควบคุม ตรวจสอบ ดําเนินการใหเปนไปตาม
เทศบัญญัติ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ
และปฏิบัตงิ านตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย

างป

หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
- ขับรถยนต บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต
และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ในการใชรถยนต
ดังกลาว และปฏิบัตงิ านอื่นตามทีผ่ ูบังคับบัญชา
มอบหมาย

ลบ

พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ)
ลําดับที่
ตําแหนง
๑
พนักงานขับรถยนต
จํานวน ๒ อัตรา

พนักงานเทศกิจ
จํานวน ๒ อัตรา

๓

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง - ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบํารุงรักษา
จํานวน ๓ อัตรา
และแกไขขอขัดของ เล็ก ๆ นอย ๆ ของเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง หรือปฏิบตั งิ านอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของ
และปฏิบัตงิ านตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย

ไดรบั คาตอบแทน
เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท

เทศ

บา

ลต

ำบ

๒

คาตอบแทน
ไดรบั คาตอบแทน
เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท

- มีความรูค วามชํานาญในการขับเครือ่ งจักรกล
ขนาดกลางไดเปนอยางดี และไดรบั ใบอนุญาต
ขับรถตรงตามกฎหมาย และมีความรู
ความสามารถ และทักษะในงานทีจ่ ะปฏิบัติ
ไมต่ํากวา ๕ ป โดยจะตองมีหนังสือรับรอง
จากหนวยงานหรือสวนราชการให

ไดรบั คาตอบแทน
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

- ๑๐ คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
๑. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัตงิ าน
ในหนาที่ และมีความรูในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง
และน้าํ ยาเคมีตา งๆ หรือ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรจากหนวยบรรเทา
สาธารณภัย หรือไดรับการฝกจากหนวยดับเพลิง
ของทางราชการมาแลว โดยมีหนังสือรับรอง
จากหนวยทีฝ่ กให

คาตอบแทน
ไดรบั คาตอบแทน
เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

- ปฏิบตั หิ นาที่ชว ยพนักงานเจาหนาทีใ่ นการควบคุม
ดูแล การจัดระเบียบหาบเร แผงลอย รวมกับ
ตํารวจทองที่เก็บ-ยก สิ่งของที่ตั้งวางบนทางเทา
หรืองานอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย

- ไดรบั ประกาศนียบัตร ม.ศ.๓ – ม.๓ หรือ
เทียบเทา

ไดรบั คาตอบแทน
เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

- ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษา
และแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ
ของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึง่
ทายมาตรฐานกําหนดตําแหนงนี้ หรืองานอืน่ งานใด
ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามทีผ่ ูบังคับบัญชา
มอบหมาย

- ความรูค วามชํานาญในการขับเครือ่ งจักรกล
ไดรบั คาตอบแทน
ขนาดเบาไดเปนอยางดี และไดรบั ใบอนุญาตขับรถ เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
ตามกฎหมาย

ำบ

ลบ

างป

หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
- ทําหนาทีเ่ ปนพนักงานประจํารถดับเพลิงชวยเหลือ
ในการดับเพลิง ประจํารถบรรทุกน้ํา ชวยเหลือ
การปฏิบตั งิ านของพนักงานขับรถบรรทุกน้าํ
หรืองานอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของ และปฏิบตั งิ านหนาทีอ่ ื่น
ตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย

ู

พนักงานจางทัว่ ไป
ลําดับที่
ตําแหนง
๑
พนักงานดับเพลิง
จํานวน ๕ อัตรา

พนักงานเทศกิจ
จํานวน ๓ อัตรา

๓

พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดเบา
จํานวน ๒ อัตรา

เทศ

บา

ลต

๒

ู

ผูด แู ลเด็ก
จํานวน ๒ อัตรา

างป

ตําแหนง

ลบ

ลําดับที่
๔

- ๑๑ หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
- ปฏิบัติหนาที่เปนผูชวยดูแลเด็กที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
กอนเกณฑ ดูและความเรียบรอย ความปลอดภัย
ในหนาที่
ของเด็กเล็ก สอนใหความรูเบื้องตนแกเด็กเล็ก
กอนประถมศึกษา และปฏิบตั งิ านตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ภารโรง
จํานวน ๑ อัตรา

- เปดและปดสํานักงาน ทําความสะอาดบริเวณอาคาร - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
สถานที่ และทรัพยสนิ ของทางราชการมิให สูญหาย ในหนาที่ มีความรูทางชางไม ชางปูน
หรืองานอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของ และปฏิบตั งิ านตามที่
ทีจ่ ะซอมแซมดูแลวัสดุครุภณ
ั ฑได
ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๖

คนงาน
จํานวน ๑๖ อัตรา

- ปฏิบัตงิ านที่ตองใชแรงงานทั่วไปและปฏิบัติงาน
ตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย

เทศ

บา

ลต

ำบ

๕

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
ในหนาที่
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