
ประกาศเทศบาลตําบลบางปู

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง

………….…………………….

  ดวยเทศบาลตาํบลบางป ู ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง  สําหรับปฏบิัตงิาน

สังกัดกองตางๆ  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

๑.  ประเภทของพนักงานจาง  ช่ือตําแหนง  และรายละเอียดการจาง

      ๑.๑  พนักงานจางตามภารกิจ  (มีวุฒิ)  จํานวน  ๑๔  ตําแหนง  ๒๘  อัตรา

  ๑.  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จํานวน  ๒  อัตรา

            ๒.  ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา    จํานวน  ๒  อัตรา

            ๓.  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานจัดเกบ็รายได  จํานวน  ๕  อัตรา

                    ๔.  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานโภชนาการ  จํานวน  ๑  อัตรา

     ๕.  ตําแหนง  ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  ๒  อัตรา

           ๖.  ตําแหนง  ผูชวยนักประชาสัมพันธ   จํานวน  ๑  อัตรา

           ๗.  ตําแหนง  ผูชวยครู     จํานวน  ๗  อัตรา

           ๘.  ตําแหนง  พนักงานตรวจโรคสัตว   จํานวน  ๑  อัตรา

     ๙.  ตําแหนง  ผูชวยบรรณารักษ              จํานวน  ๑  อัตรา

          ๑๐.  ตําแหนง  ผูชวยนักพัฒนาการทองเที่ยว  จํานวน  ๑  อัตรา

     ๑๑.  ตําแหนง  ผูชวยนักสังคมสงเคราะห   จํานวน  ๑  อัตรา

          ๑๒.  ตําแหนง  ผูชวยนิติกร    จํานวน  ๒  อัตรา

     ๑๓.  ตําแหนง  ผูชวยนักจัดการงานเทศกิจ   จํานวน  ๑  อัตรา

    ๑๔.  ตําแหนง  ผูชวยนักพัฒนาชุมชน   จํานวน  ๑  อัตรา

     ๑.๒  พนักงานจางตามภารกิจ  (วิชาชีพเฉพาะ)  จํานวน  ๒  ตําแหนง  ๒  อัตรา

๑.  ตําแหนง  ผูชวยวิศวกรโยธา    จํานวน  ๑  อัตรา

   ๒.  ตําแหนง  ผูชวยสถาปนกิ      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  พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง จํานวน  ๓  อัตรา
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       ๑.๔  พนักงานจางท่ัวไป   จํานวน  ๖  ตําแหนง  ๒๙  อัตรา

       ๑.  ตําแหนง  พนักงานดบัเพลงิ    จํานวน  ๕  อัตรา

    ๒.  ตําแหนง  พนักงานเทศกิจ      จํานวน  ๓  อัตรา

    ๓.  ตําแหนง  พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  จํานวน  ๒  อัตรา

     ๔.  ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก      จํานวน  ๒  อัตรา

     ๕.  ตําแหนง  ภารโรง     จํานวน  ๑  อัตรา

              ๖.  ตําแหนง  คนงาน     จํานวน  ๑๖  อัตรา

     (รายละเอียดแตตาํแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี)้

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคณุสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา

และเลือกสรร

       ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป

     ๑.  มีสัญชาติไทย

     ๒.  มีอายไุมต่าํกวา  ๑๘  ป  และไมเกิน  ๖๐  ป  ในวันรับสมัคร

     ๓.  ไมเปนบคุคลลมละลาย

     ๔.  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลกัษณะตองหามเบ้ืองตน  สําหรับพนักงาน

เทศบาล

                        ๕.  ไมเปนผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรอืเจาหนาทีใ่น

พรรคการเมือง

  ๖.  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน

     ๗.  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุใหจําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดทีไ่ดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ

     ๘.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

     ๙.  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

            ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรบัสมัครแตละตําแหนง  แนบทายประกาศน้ีเทศ
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๓.  การรับสมัคร

      ๓.๑  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร

  ผูทีป่ระสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  ขอรับใบสมัคร

และย่ืนใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเอง  ไดท่ีงานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  สํานักงานเทศบาลตําบลบางปู

อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ  ต้ังแตวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

ในวันเวลาราชการ  ติดตอสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร  โทร.๐-๒๗๐๙-๑๐๑๘-๒๐  ตอ  ๒๐๕

              ผูสมัครจะตองตรวจสอบและรับรองวามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงหากปรากฏผูสมัคร

รายใด  มีคุณสมบติัไมครบถวน  เทศบาลตําบลบางปู  จะถือวาเปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ  และไมมีสิทธิไดรับการจาง

ในตําแหนงน้ัน

     ๓.๒  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนพรอมใบสมัคร

                  ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครโดยกรอกรายละเอียดใบสมัครใหถูกตองและครบถวน

พรอมเอกสาร  และหลักฐานในวันรับสมัครดังตอไปน้ี

        ๑.  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑  น้ิว  ถายคร้ังเดียวกัน

ไมเกิน  ๖  เดือน  จํานวน  ๓  รูป  และใหผูสมัครเขียนช่ือ – นามสกุล  และตําแหนงท่ีสมัครหลังรูปถายดวยตนเอง

        ๒.  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ฉบับ

        ๓.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ

    ๔.  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ  จํานวน  ๑  ฉบับ  (กรณีสมัครตําแหนง  ผูชวยนักพัฒนา

ชุมชน)

        ๕.  สําเนาวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครรับการคัดเลือก

จํานวน  ๑  ฉบับ  โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันท่ีสมัคร (ฉบับภาษาไทยเทานัน้)

        ๖.  ใบรับรองแพทย  ท่ีรับรองวาไมเปนโรคตองหามตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนด

โรคท่ีเปนลกัษณะตองหามเบ้ืองตน  สําหรับพนักงานเทศบาล  ซ่ึงออกไมเกิน  ๑  เดือน  ณ  วันท่ีสมัคร

        ๗.  สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ( ก.ว. )  จํานวน  ๑  ฉบบั

(กรณีสมัครตําแหนง  ผูชวยวิศวกรโยธา)

    ๘.  สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  (ก.ส.)  จํานวน  ๑  ฉบับ

(กรณีสมัครตําแหนง  ผูชวยสถาปนิก)

                   ๙.  สําเนาใบอนุญาตขับข่ีรถยนตของกรมการขนสงทางบก  จํานวน  ๑  ฉบับ  (กรณีสมัคร

ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต  พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง  และพนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา)

    ๑๐.  หลกัฐานอ่ืน ๆ  (ถามี)  เชน ใบทหารกองเกนิ  (สด.๙)  ใบเปลีย่นช่ือ – สกลุ  ทะเบียน

สมรส  ทะเบียนหยา  พรอมสาํเนา  ๑  ฉบบั

           หมายเหตุ  สําเนาทุกฉบับตองลงลายมือช่ือรับรองถูกตองดวยตนเองทุกฉบับ

๔.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขารับการเลือกสรรฯ

                    เทศบาลตาํบลบางปู  จะประกาศรายช่ือผูมีสทิธิเขารบัการเลอืกสรร  ในวันที่  ๑๕  กรกฎาคม

๒๕๕๙
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๕.  วัน  เวลา  และสถานท่ีทําการเลอืกสรร

                เทศบาลตาํบลบางปู  จะทําการเลือกสรรในวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  หองประชุม

สภาเทศบาลช้ัน  ๔  (อาคารใหม)  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เปนตนไป (โปรดแตงกายชุดสุภาพ)

๖.  หลักเกณฑการดําเนินการเลือกสรร

            เทศบาลตําบลบางปู  จะดําเนินการเลือกสรรผูสมัคร  โดยคณะกรรมการดําเนินการสรรหา

และเลือกสรร  พนักงานจางของเทศบาลตําบลบางปู  โดยการประเมินสรรถนะท่ีจําเปน  หรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

ในตําแหนงน้ัน  ความรูความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลและคุณลักษณะอ่ืนๆ  โดยคณะกรรมการฯ  จะเปนผูกําหนด

วิธีการประเมินสมรรถนะตามความเหมาะสม  ไดแก  การสอบขอเขียน  การทดลองตัวอยางงาน  การสัมภาษณ

การทดสอบดวยสถานการณจําลอง  หรือทดลองการปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึงหรอืประกอบกัน

๗.  หลักเกณฑการตัดสิน

                ผูทีจ่ะถือวาไดผานการเลือกสรรจะตองเปนผูไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ  ๖๐

  ๘.  การประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร

เทศบาลตาํบลบางปู  จะประกาศรายช่ือ  ผูผานการเลอืกสรรในวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

  ๙.  การขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร

            เทศบาลตําบลบางปูจะประกาศรายช่ือผูไดรับการเลือกสรรโดยเรียงตามลําดับจากผูสอบไดคะแนน

สูงสุดลงมาตามลําดับและจะข้ึนบัญชีไวไมเกนิ  ๑  ป  นับแตวันข้ึนบัญชี  แตถามีการเลอืกสรรในตําแหนงท่ีสอบข้ึนบัญชี

ไวใหมอีก  และไดขึ้นบัญชีผูไดรบัการเลือกสรรใหมแลว  บัญชีผูไดรับการเลือกสรรครั้งนี้เปนอันยกเลิก

๑๐.  การแตงต้ัง

                ผูทีผ่านการเลือกสรร  จะไดรับการแตงต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผูไดรับการเลือกสรรไดใน

แตละตําแหนง  สําหรับอัตราคาตอบแทนน้ัน  จะไดรับตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจางท่ีคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลกําหนด

๑๑.  ระยะเวลาการทาํสัญญาจาง

                พนักงานจางทัว่ไป  มีระยะเวลาการทําสัญญาจางไมเกินคราวละ  ๑  ป  และพนักงานจาง

ตามภารกิจ  มีระยะเวลาการทาํสัญญาจางไมเกินคราวละ  ๒  ป

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันที่        เดอืน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๙

            (นายธรีพล  ชุนเจรญิ)

          นายกเทศมนตรตํีาบลบางปู
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รายละเอียดแตละตาํแหนงเก่ียวกับการรบัสมัครบุคคลเพือ่การสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง

  แนบทายประกาศเทศบาลตําบลบางปู  ลงวันท่ี        มิถุนายน  ๒๕๕๙

---------------------------------------------

พนักงานจางตามภารกิจ  (มีวุฒิ)

ลําดับท่ี ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง คาตอบแทน

๑ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

จํานวน  ๒  อัตรา

- ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานระดับตนซึง่ไมจําเปน

ตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา  ปฏิบัติงาน

ดานธุรการ  สารบรรณ  บันทึกขอมูล  หรือบริหารทั่วไป

ตามแนวทาง  แบบอยาง  ข้ันตอน  และวิธีการท่ีชัดเจน

ภายใตการกาํกับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบติังาน

อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืน

ที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที ่ ก.จ.,ก.ท.

หรือ  ก.อบต. รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร

มาไมนอยกวา  ๖  หนวยกิต  หรือผานการฝกอบรม

ทางดานการใชคอมพิวเตอร  จากหนวยงานของรัฐ

สถาบันการศึกษาของรัฐ  หรือเอกชนที่ไดรบั

การรบัรองจากทางราชการ  หรอืหนวยงานของรัฐ

ที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๙,๔๐๐ บาท
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- ๒ -

ลําดับท่ี ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง คาตอบแทน

๒ ผูชวยนายชางโยธา

จํานวน  ๒  อัตรา

- ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานระดับตนซึง่ไมจําเปน

ตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา  ปฏิบัติงานดาน

ชางโยธา  ตามแนวทาง  แบบอยาง  ข้ันตอน  และวิธี

ท่ีชัดเจน  ภายใตการกาํกับ  แนะนํา  ตรวจสอบ

และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรอืคุณวุฒิอยางอื่น

ท่ีเทยีบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง

เทคนิค  วศิวกรรมสํารวจ  เทคนิควศิวกรรมโยธา

กอสราง  เทคนิคสถาปตยกรรม  โยธา  สํารวจ

สถาปตยกรรม  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี

ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ

เฉพาะสาหรบัตําแหนงน้ีได

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๙,๔๐๐ บาท

๓ ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได

จํานวน  ๕  อัตรา

- ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึง่ไมจําเปน

ตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดาน

การจดัเก็บรายได  ตามแนวทาง  แบบอยาง  ข้ันตอน

และวิธีการท่ีชัดเจน  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ

และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบ

ไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี

พาณิชยการ  เลขานุการ  การตลาด  การขาย

การธนาคารและธุรกิจการเงิน  การจัดการ

บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  คอมพิวเตอร

เศรษฐศาสตรการเงิน  เศรษฐศาสตร หรือในสาขา

วิชาหรือทางอื่นที่  ก.จ.,ก.ท.  หรือ ก.อบต.กําหนด

วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๙,๔๐๐ บาท

๔ ผูชวยเจาพนักงานโภชนาการ

จํานวน  ๑  อัตรา

- ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปน

ตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา  ปฏิบัติงาน

ดานโภชนาการ  ตามแนวทาง  แบบอยาง ข้ันตอน

และวิธีการท่ีชัดเจน  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ

และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ

อยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

หรอืทางคหกรรมศาสตร  อาหารและโภชนาการ

หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่  ก.จ.,ก.ท.และ

ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงน้ีได

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๙,๔๐๐ บาท
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- ๓ -

ลําดับท่ี ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง คาตอบแทน

๕ ผูชวยนักวิชาการเงินและบญัชี

จํานวน  ๒  อัตรา

- ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ท่ีตองใชความรู

ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานเกี่ยวกบั

วิชาการเงินและบัญชี  ภายใตการกํากับ  แนะนํา

ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

- ไดรับปรญิญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบได

ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา  หรือทางบญัชี

พาณิชยศาสตร  เศรษฐศาสตร  การจัดการ

การคลงั  การเงิน  การเงินและการธนาคาร

หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที ่ ก.จ.,ก.ท.

หรือ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงน้ีได

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท

๖ ผูชวยนักประชาสัมพันธ

จํานวน  ๑  อัตรา

- ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ท่ีตองใชความรู

ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  ปฏิบัติงานดาน

ประชาสัมพันธ  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ

และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 - ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบได

ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง

สื่อสารมวลชน  วารสารศาสตร  นเิทศศาสตร

ประชาสมัพันธ  การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร

บรหิารธุรกิจ  อักษรศาสตร  สารสนเทศ

การจดัการ  การโฆษณา  คอมพวิเตอร

การทองเทีย่ว  การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ

หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.

หรือก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ

เฉพาะสาํหรับตําแหนงน้ีได

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท
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-  ๔ -

ลําดับท่ี ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง คาตอบแทน

๗ ผูชวยครู

จํานวน  ๗  อัตรา

 - ปฏิบัติหนาทีเ่ก่ียวกับการทําหนาท่ีหลักดานการจัดการ

เรียนการสอน  และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน

ดวยวิธีการทีห่ลากหลาย  มีการศึกษาวิเคราะหสังเคราะห

วิจัย  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู  โดยเนนความสําคัญ

ทั้งความรู  คุณธรรมจริยธรรม  และคานิยมที่ดงีาน

ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ  และปฏิบัติหนาที่อื่น

ตามที่ไดรับมอบหมาย

-  มีคุณวุฒไิมตํ่ากวาปรญิญาตรีทางการศึกษา

หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร  หรือในสาขาวิชา

หรือทางอื่นที่  ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด

วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรอืหลักฐาน

ท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภา

ออกใหเพื่อปฏิบัติหนาทีส่อน

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท

๘ พนกังานตรวจโรคสัตว

จํานวน  ๑  อัตรา

- ปฏิบัติหนาท่ีเปนพนักงานตรวจโรคสัตวประจําโรงฆาสัตว

ในพื้นทีร่ับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีส่ังกัด

ตรวจสอบสุขภาพสัตวที่มีชีวิตที่เขาฆาในโรงฆาสัตว

ประจําวัน  ตรวจสอบเนื้อสัตวในโรงฆาสัตวภายหลังการฆา

ประจําวัน  เสนอผลการตรวจสอบตอพนักงานเจาหนาท่ี

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย

เน้ือสัตว  พ.ศ.๒๕๓๕  และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ

ดําเนินการเก็บตัวอยางเน้ือสัตวจากโรงฆาสัตวในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ  เพื่อสงตรวจทางหองปฏิบัติการ  จัดทํารายงาน

ประจําวันและรายงานสรุปประจําเดือน  และปฏิบัติงานอ่ืน

ตามที่ไดรับหมอบหมาย

- ไดรับคุณวุฒิปรญิญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี

ทางสัตวบาล  สัตวศาสตร  เทคนคิการ

สัตวแพทย  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที ่ ก.จ.,ก.ท.

หรือ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงน้ีได

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท
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- ๕ -

ลําดับท่ี ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง คาตอบแทน

๙ ผูชวยบรรณารักษ

จํานวน  ๑  อัตรา

 - ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ท่ีตองใชความรู

ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  ปฏิบัติเก่ียวกับงาน

บรรณรักษ  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ

และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

- ไดรับปริญญาตรีหรือวฒุิอยางอื่นที่เทียบได

ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง

บรรณารักษศาสตร  สารสนเทศศึกษา

หรือสารนิเทศศาสตร  หรือในสาขาวิชา

หรือทางอื่นที่  ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงน้ีได

ไดรับคาตอบแทน

เดือนละ  ๑๕,๐๐๐ บาท

๑๐ ผูชวยนักพัฒนาการทองเท่ียว

จํานวน  ๑  อัตรา

 - ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ท่ีตองใชความรู

ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  ปฏิบัติงานดาน

พัฒนาการทองเท่ียว  ภายใตการกํากับ  แนะนํา   ตรวจสอบ

และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 - ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวฒุิอยางอื่น

ท่ีเทยีบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา

หรือทางรัฐประศาสนศาสตร  บริหารธุรกิจ

วารสารศาสตร  สื่อสารมวลชน  นเิทศศาสตร

ประชาสมัพันธ  อักษรศาสตร  สารสนเทศ

การจดัการการโฆษณา  คอมพวิเตอร

การทองเทีย่ว  การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ

หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที ่ ก.จ.,ก.ท.

หรือก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ

เฉพาะสาํหรับตําแหนงน้ีได

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท

เทศ
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ลําดับท่ี ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง คาตอบแทน

๑๑ ผูชวยนักสังคมสงเคราะห

จํานวน  ๑  อัตรา

- ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ท่ีตองใชความรู

ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห  ภายใตการกํากับ  แนะนํา

ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

- ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่

เทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา

หรือทางสังคมสงเคราะหศาสตร  สงัคมศาสตร

และพฤตกิรรมศาสตร  สังคมวิทยา  รัฐศาสตร

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  จิตวิทยา

หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที ่ ก.จ.,ก.ท.

หรือก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงน้ีได

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท

๑๒ ผูชวยนิติกร

จํานวน  ๒  อัตรา

-  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ท่ีตองใชความรู

ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานดาน

นิติการ  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ

และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

-  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบได

ระดับกัน  ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร

กฎหมาย  หรือ  ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน

ที่ก.จ.,ก.ท. หรือ  ก.อบต กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได

ไดรับคาตอบแทน

เดือนละ  ๑๕,๐๐๐ บาท

๑๓ ผูชวยนักจัดการงานเทศกิจ

จํานวน  ๑  อัตรา

 - ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ท่ีตองใชความรู

ความสามารถ  ทางวิชาการในการทํางาน  ปฏิบัติงานเก่ียว

กับงานดานเทศกิจ  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ

และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 - ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวฒุิอยางอื่น

ท่ีเทยีบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา

หรือทางรฐัศาสตร  บริหารรัฐกิจ  กฎหมาย

รัฐประศาสนศาสตร  หรอืในสาขาวชิา

หรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ  ก.อบต. กําหนด

วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท

เทศ
บา
ลต
ำบ
ลบ

างป
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- ๗ -

ลําดับท่ี ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง คาตอบแทน

๑๔ ผูชวยนักพัฒนาชุมชน

จํานวน  ๑  อัตรา

- ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ท่ีตองใชความรู

ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานดาน

วิชาการพัฒนาชุมชน  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ

และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

- ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทียบ

ไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง

ที่ก.จ., ก.ท. หรือ  ก.อบต.  รับรอง

- มีบัตรประจําตัวคนพิการ

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ  พ.ศ.๒๕๕๐  และที่แกไข

เพิม่เตมิ   (ฉบบัที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๖  กําหนด

ใหหนวยงานของรัฐรับคนพิการเขาทํางานตาม

อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท

เทศ
บา
ลต
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ลบ

างป
ู



- ๘ -

 พนักงานจางตามภารกิจ  (วิชาชีพเฉพาะ)

ลําดับท่ี ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง คาตอบแทน

๑ ผูชวยวิศวกรโยธา

จํานวน  ๑  อัตรา

- ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ท่ีตองใชความรู

ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  ปฏิบัติงานเก่ียว

กับวิศวกรรมโยธา  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ

และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 - ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวฒุิอยางอื่น

ท่ีเทยีบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา

หรือทางวิศวกรรมโยธา  วศิวกรรมชลประทาน

วศิวกรรมสขุาภบิาล  วศิวกรรมสํารวจ

และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ  ตามที่กฎหมายกําหนด

หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที ่ ก.จ., ก.ท.

หรือก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงน้ีได

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท

๒ ผูชวยสถาปนิก

จํานวน  ๑  อัตรา

- ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ท่ีตองใชความรู

ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  ปฏิบัติงานเก่ียว

กับสถาปตยกรรม  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ

และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

- ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ทียบ

ไดในระดับเดียวกันในสาขาหรอืทาง

สถาปตยกรรม  และไดรับใบอนุญาตเปน

ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม

ตามท่ีกฎหมายกําหนด  หรือในสาขาวิชา

หรือทางอื่นที ่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด

วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท

เทศ
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- ๙ -

พนักงานจางตามภารกิจ  (ทักษะ)

ลําดับท่ี ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง คาตอบแทน

๑ พนักงานขับรถยนต

จํานวน  ๒  อัตรา

- ขับรถยนต  บํารุงรักษา  ทําความสะอาดรถยนต

และแกไขขอขัดของเล็กๆ  นอยๆ  ในการใชรถยนต

ดังกลาว  และปฏิบัตงิานอื่นตามทีผู่บังคับบัญชา

มอบหมาย

- มีใบขับข่ีรถยนต  มีความรู  ความชํานาญ

ในการปฏิบัติหนาท่ี  และมีความรู

ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไมตํ่ากวา

๕  ป  โดยจะตองมีหนงัสือรับรองการทํางาน

จากหนวยงานหรือสวนราชการ

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๙,๔๐๐  บาท

๒ พนักงานเทศกิจ

จํานวน  ๒  อัตรา

 -  ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการตรวจสอบ  และจัด

ระเบียบในตลาดสด   หาบแร  แผงลอย  รวมทัง้กิจการ

คาท่ีนารังเกียจและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

ระวังเหตุรายรําคาญ  ทะเบียนผูคาช้ีแจงประชาสัมพันธ

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการักษาความสะอาด

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมอืงการ

ควบคุม  ตรวจสอบ  ดําเนินการใหเปนไปตาม

เทศบัญญัต ิ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ

และปฏิบัติงานตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ในหนาท่ี  สามารถอานออกเขียนได

และมีประสบการณ  การทํางานเกี่ยวกบั

งานเทศกิจไมต่ํากวา  ๕  ป  โดยจะตองมี

หนังสือรบัรองการทํางาน จากหนวยงาน

หรอืสวนราชการ

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๙,๔๐๐  บาท

๓ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

จํานวน  ๓  อัตรา

 - ขบัเครื่องจักรกลขนาดกลาง  ตลอดจนบํารุงรักษา

และแกไขขอขัดของ เล็ก  ๆ  นอย  ๆ ของเครื่องจักรกล

ขนาดกลาง  หรือปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ

และปฏิบัติงานตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย

 - มีความรูความชํานาญในการขับเคร่ืองจักรกล

ขนาดกลางไดเปนอยางดี  และไดรับใบอนุญาต

ขับรถตรงตามกฎหมาย  และมคีวามรู

ความสามารถ  และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติ

ไมต่ํากวา  ๕  ป  โดยจะตองมีหนังสือรบัรอง

จากหนวยงานหรอืสวนราชการให

ไดรับคาตอบแทน

เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

เทศ
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- ๑๐ -

พนักงานจางท่ัวไป

ลําดับท่ี ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง คาตอบแทน

๑ พนักงานดับเพลิง

จํานวน  ๕  อัตรา

- ทําหนาท่ีเปนพนักงานประจํารถดับเพลิงชวยเหลือ

ในการดับเพลิง  ประจํารถบรรทุกน้ํา  ชวยเหลือ

การปฏิบติังานของพนักงานขับรถบรรทกุนํ้า

หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ  และปฏิบัติงานหนาท่ีอื่น

ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัตงิาน

ในหนาที ่ และมีความรูในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง

และนํ้ายาเคมีตางๆ  หรือ

๒.  ไดรับประกาศนียบัตรจากหนวยบรรเทา

สาธารณภัย  หรือไดรับการฝกจากหนวยดับเพลิง

ของทางราชการมาแลว  โดยมีหนังสือรับรอง

จากหนวยทีฝ่กให

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๙,๐๐๐  บาท

๒ พนักงานเทศกิจ

จํานวน  ๓  อัตรา

- ปฏิบัติหนาท่ีชวยพนักงานเจาหนาท่ีในการควบคุม

ดูแล  การจัดระเบียบหาบเร  แผงลอย  รวมกับ

ตํารวจทองที่เก็บ-ยก  สิ่งของที่ตั้งวางบนทางเทา

หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี

ผูบังคบับัญชามอบหมาย

 - ไดรบัประกาศนียบัตร  ม.ศ.๓ – ม.๓  หรอื

เทียบเทา

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๙,๐๐๐  บาท

๓ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา

จํานวน  ๒  อัตรา

- ขับเครื่องจกัรกลขนาดเบา  ตลอดจนบํารุงรักษา

และแกไขขอขัดของเล็ก ๆ  นอย  ๆ

ของเคร่ืองจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหน่ึง

ทายมาตรฐานกําหนดตําแหนงน้ี   หรืองานอ่ืนงานใด

ที่เกี่ยวของ  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามทีผู่บังคับบญัชา

มอบหมาย

- ความรูความชํานาญในการขับเคร่ืองจักรกล

ขนาดเบาไดเปนอยางดี  และไดรับใบอนุญาตขับรถ

ตามกฎหมาย

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๙,๐๐๐  บาท

เทศ
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- ๑๑ -

ลําดับท่ี ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง คาตอบแทน

๔ ผูดูแลเด็ก

จํานวน  ๒  อัตรา

- ปฏิบัติหนาที่เปนผูชวยดูแลเดก็ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กอนเกณฑ  ดูและความเรียบรอย  ความปลอดภัย

ของเด็กเล็ก  สอนใหความรูเบื้องตนแกเด็กเล็ก

กอนประถมศึกษา  และปฏิบัติงานตามท่ี

ผูบังคบับัญชามอบหมาย

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ในหนาท่ี

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๙,๐๐๐  บาท

๕ ภารโรง

จํานวน  ๑  อัตรา

- เปดและปดสํานักงาน  ทําความสะอาดบริเวณอาคาร

สถานท่ี  และทรพัยสินของทางราชการมิให  สูญหาย

หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ  และปฏิบัติงานตามท่ี

ผูบังคบับัญชามอบหมาย

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ในหนาท่ี  มีความรูทางชางไม  ชางปูน

ท่ีจะซอมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑได

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๙,๐๐๐  บาท

๖ คนงาน

จํานวน  ๑๖  อัตรา

-  ปฏิบัตงิานที่ตองใชแรงงานทั่วไปและปฏิบัติงาน

ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตังิาน

ในหนาท่ี

ไดรับคาตอบแทน

เดอืนละ  ๙,๐๐๐  บาท

เทศ
บา
ลต
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ลบ

างป
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