
 
 

                                                   
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแซว 
เร่ือง   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
                                   -------------------------------------------------------------- 

  ด้วย เทศบาลต าบลบ้านแซว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ท่ีมีอัตราว่าง จ านวน  3 
อัตรา  โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ 19  หมวด 4  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย    เรื่อง   มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี  ๒9  มิถุนายน  ๒๕47   จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 
 

  1.ต าแหน่งที่รับสมัคร 
   1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  6 อัตรา 
    ส านักปลัด 
    (1) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จ านวน 1 อัตรา 
    กองคลัง 
           (2) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน 1 อัตรา 
           (3) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   จ านวน 1 อัตรา 
    กองช่าง 
           (4) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จ านวน 1 อัตรา 
    (5) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   จ านวน 1 อัตรา 
    กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
    (6) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล  จ านวน 1 อัตรา 
 

 ๒.คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
           ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
                     (๑)  มีสัญชาติไทย 

     (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปี 
     (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                     (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้ 
    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕)  ไม่เป็น…/ 
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                     (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง 
                      (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                     (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  

                      (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น    

 

          ๒.๒  พระภิกษุ  สามเณร  นักพรต  ชี  หรือพราหมณ์  ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งต้ังได้  ท้ังนี้  ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี  ฝ่ายบริหาร  ท่ี นว.
๘๙/๒๕๐๑  ลงวันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๔๘  และตามความในข้อ  ๕  ของค าส่ังกรมมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี  
๒๒  กันยายน  ๒๕๒๑ 
          ๒.๓  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานท่ีก าหนดในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐาน  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีก าหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็น
ผู้สมัครสอบฯ ได้  และหากมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใช้สมัครสอบจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
         ๒.๔ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ตรงมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งจะไม่มีสิทธิรับการแต่งต้ัง   

              ๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.) 

   ๔.  การรับสมัคร 
                    ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแซว  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่  24 มิถุนายน 2562  ถึง  2  
กรกฎาคม  2562   ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่าย
อ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-5318-1241  
 

  ๕.  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมกับใบสมัคร 
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่ 
    เกิน  ๑  ปี  จ านวน  ๓  รูป  และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่ายด้วย 

                         2)  ส าเนาวุฒิการศึกษา ท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีระบุไว้ใน 
        รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (รับรองส าเนาถูกต้อง)   
        จ านวน  ๑  ฉบับ 

3)  ส าเนา…/ 
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                         3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน ๑ ฉบับ 
                         4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน ๑ ฉบับ 

    5)  ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน  ๓๐  วัน)  จ านวน 1 ฉบับ 
    6)  ส าเนาหลักฐานทางทหาร(ส าหรับเพศชาย) (รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน 1 
               ฉบับ 
    7)  ส าเนาหลักฐานอื่น  เช่น  เอกสารการเปล่ียนช่ือ-สกุล  หนังสือรับรองการ 
              ปฏิบัติงานหรือแสดงประสบการณ์ในต าแหน่งท่ีสมัคร ฯลฯ (ถ้ามี) (รับรองส าเนา 
               ถูกต้อง) อย่างละ 1  ฉบับ   

 

  ๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ    
6.1 ผู้สมัครทุกต าแหน่งต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ในอัตรา  100  บาท 

            ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือ่เปน็พนักงานจ้าง  
   เทศบาลต าบลบ้านแซว จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ใน
วันท่ี  4 กรกฎาคม  2562  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแซว  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  
 

    8. วัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
   ให้ผู้ท่ีมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ก.) และสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค ค.)  ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังนี้ 

วัน / เวลา / สอบ ต าแหน่ง / วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 

 
- ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ก.) 
  (สอบปรนัย) 

 
100 

 
ผู้ท่ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ท้ัง ภาค ก. 
และ ภาค ข. ให้เข้ารับ

การสอบสัมภาษณ์  เวลา 10.00 – 12.00 น. - ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข.)/ปฏิบัติ 
 (สอบปรนัย) 

100 

วันที่  12 กรกฎาคม 2562 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

- ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ ง 
(สอบสัมภาษณ์) 

100 

   

 หมายเหตุ : สถานท่ีสอบ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแซว ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแซว อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย (หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ) 

 9. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรร   
 ยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจ าเป็น ต้องใช้ส าหรับการปฏิบั ติงานของต าแหน่ ง ซึ่ ง

ประกอบด้วย  ก. ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 ข. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 ค. คุณลักษณะอื่นๆ ท่ีจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

                                       9.1 หลักสูตร…/ 
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    9.1 หลักสูตรวิธีการสอบ 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 3 ภาค รายละเอียดดังนี้ 
9.1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความสามารถความรู้ท่ีต้องการตามระดับ

ต าแหน่ง ดังนี้  
        - การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือสังคมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังและอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา กฎหมายว่าด้วยการ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ระเบียบงานสารบรรณ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และระเบียบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย ความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539 
  9.1.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) 
  เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย และปฏิบัติ โดยผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดต้องสอบความรู้
ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีโดยเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
  9.1.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสมัครและจากการสัมภาษณ์ ท้ังนี้อาจ
ใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น  

 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 ๑.  เทศบาลต าบลบ้านแซว จะท าการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ตารางข้างต้น 
 ๒.  วิธีการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี ้

๒.๑  ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ต้องแต่งกายชุดสุภาพ 
๒.๒  ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ไปถึงสถานท่ีท าการสรรหาและเลือกสรรฯ ก่อนก าหนดเวลา 
       ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร พร้อมน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน 
       เข้ารับการเลือกสรรมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีในวันดังกล่าวด้วย 
๒.๓  ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ไม่มาตามก าหนดเวลา  จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการสรรหาฯ 
๒.๔  ห้ามใช้เครื่องมือส่ือสารทุกชนิดในเวลาสอบ 
๒.๕  ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าหน้าท่ีประจ าสถานท่ีสรรหาและเลือกสรรฯ โดยเคร่งครัด 
๒.๖  ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการสรรหาและเลือกสรรฯ  หรือทุจริต  หรือพยายามทุจริตในการ 
       เลือกสรรคณะกรรมการอาจพิจารณาส่ังให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ  
       ในต าแหน่งดังกล่าว 
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 10. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ  ต้องเป็นผู้ท่ีสอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ  ๖๐ 

ของแต่ละภาค 
          ๑1. การประเมินผล และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน

จ้างตามภารกิจ 
   ๑1.๑  การประกาศผลการสอบสรรหาและเลือกสรร จะเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนน
สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาเลขประจ าตัวสอบก่อนอยู่ล าดับสูงกว่า   
   ๑1.๒  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ก าหนดให้บัญชีมีอายุ  ๑  ปี นับแต่
วันประกาศผลสอบการสรรหาและเลือกสรร หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้มี
คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หรือ ขาดคุณสมบัติตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านแซว ก าหนด 
อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
   (ก) มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในต าแหน่งเดียวกันกับท่ีประกาศในครั้งนี้ 
   (ข) พ้นก าหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   (ค) เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย มีมติดังกล่าวเป็นอย่างอื่น
  

  12. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
   เทศบาลต าบลบ้านแซว จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน
จ้าง ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข) ภายในวันท่ี 5 
กรกฎาคม  2562  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผู้ท่ีมีคะแนนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 ท้ัง ภาค ก. และ ภาค ข. ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ใน วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562   
เทศบาลต าบลบ้านแซว จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันท่ี 15 กรกฎาคม  2562  
 

 ๑3. การท าสัญญาจ้าง 

 13.1 เทศบาลต าบลบ้านแซว จะส่ังจ้างและแต่งต้ังผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ 
ได้ ตามล าดับท่ีได้ขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปของ
พนักงานจ้าง ตามท่ี ก.ท. ก าหนด ท้ังนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนด เทศบาลต าบลบ้านแซว อาจถอนรายช่ือผู้นั้นออกจากบัญชีผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรฯ ได้ 

             13.2 เทศบาลฯ จะจ้างได้ก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
(ก.ท.จ.เชียงราย) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างแล้วเท่านั้น 
  13.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ จะท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี โดยสอดคล้องกับ
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) ด้วย และแต่ละปีจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือน
ขั้นค่าตอบแทน เลิกจ้าง ต่อสัญญาจ้าง และอื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2547 และความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  
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เทศบาลต าบลบ้านแซวจะด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรฯ โดยยึดหลักความรู้  
ความสามารถ  ความเสมอภาค  และความเป็นธรรม  อย่าหลงเช่ือหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลหรือผู้ท่ีอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือ
ทุจริตเพื่อให้สอบได้  โปรดแจ้งคณะกรรมการการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ได้ทราบท่ี  หมายเลขโทรศัพท์  
๐-5318-1241   เพื่อจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
               

(นายค า  สุปัญโญ) 
นายกเทศบาลต าบลบ้านแซว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลบ้านแซว 
เร่ือง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ลงวันที่  13 มิถุนายน  2562 
***************************** 

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

1. ช่ือต าแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
   

  1. ด้านการปฏิบัติการ  
      1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์
เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพื่อน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กรส่วน
ท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
      1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  เพื่อวางแผนก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้ 
      1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 3 ปี 
แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
      1.4 ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน หรือก าหนดยุทธศาสตร์ 
      1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และส่วน
ราชการต่าง ๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะ แนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
      1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดท ากระบวนงานของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
จากการใช้จ่ายงบประมาณ (performance Assessment Rating Tool-PART) 
      1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังในและนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อน าไปจัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวช้ีวัดขององค์กร 
        1.8 ศึกษา ส ารวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดท าเอกสารรายงาน
ต่างๆ ทางด้านการจราจร และด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพื่อน ามาประกอบในการวางแผนและ
ด าเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร 
      1.9 ช่วยด าเนินการส ารวจ ค านวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อ
ย้าย ส่ิงอ านวยค าสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการ
ก่อสร้างนั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

      1.10 ช่วยตรวจสอบ.../ 
-2- 



 
 

 
      1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาะเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงรื้อถอน
ส่ิงก่อสร้างทางด้านการจราจรท้ังทางบกและทางน้ า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายท่ีก าหนดไว้อย่างโปร่งในและเป็น
ธรรม 
      1.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร  เพื่อน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดระเบียบจราจร 
      1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลท้ังจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาจาก
สภาวะภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผน 
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อพื้นท่ี 

 

  2. ด้านการวางแผน  
      2.1 วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือ
โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
      2.2 วางแผนและร่วมด าเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัดใน
โครงการของหน่วยงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
      2.3 วางแผนการด าเนินงานการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯรายจ่ายประจ าปี 
 

  3. ด้านการประสานงาน 
      3.1 ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
      3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  4. ด้านการบริการ 
      4.1 รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน 
โครงการ 
      4.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
หรืองานการจราจร เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
      4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา                     
 

                                ประชากรศาสตร์.../ 
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ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ.
,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
       2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร์ การวางแผน วิ จัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิ ติ สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาชาวิชาหรือทางอื่น ท่ี ก.จ.
,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
   

      3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิท่ีอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร์  การวางแผน วิ จัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิ ติ สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาชาวิชาหรือทางอื่น ท่ี ก.จ.
,ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
  1. ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
      1.1 ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)   ระดับ 1  
      1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)   ระดับ 1 
      1.3 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
   ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ระดับ 1  
      1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้               ระดับ 1  
      1.5 ความรู้เรื่องการจัดระบบองค์กร                             ระดับ 1  
      1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1  
      1.7 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  ระดับ 2  
      1.8 ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล     ระดับ 2 
 

  2. ทักษะท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย  
      2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล      ระดับ 1  
      2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ 1  
      2.3 ทักษะการประสานงาน            ระดับ 1  
      2.4 ทักษะการบริหารโครงการ      ระดับ 1  
      2.5 ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายอดความรู้   ระดับ 1 
      2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน    ระดับ 1 
      2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 1 
 

  3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
      3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
   3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1  
   3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1  

    
3.1.3 ความเข้าใจ…/ 
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   3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ 1  
   3.1.4 การบริการเป็นเลิศ      ระดับ 1  
   3.1.5 การท างานเป็นทีม      ระดับ 1 
      3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
   3.2.1 การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก   ระดับ 1  
   3.2.2 การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ   ระดับ 1  

                   3.2.3  ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ 1 
ค่าตอบแทน 
 - อัตราค่าตอบแทน  15,000 บาท 
สิทธิประโยชน์ 
 - ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 

 

2. ชื่อต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานพัสดุตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
   

  1. ด้านการปฏิบัติการ  
      1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง การ
ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ ใช้งาน  
      1.2 ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุการเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ 
เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน  
      1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อสัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อ
เป็นหลักฐานในการด าเนินงาน  
      1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดท ารายงาน และน าเสนอ ผู้บังคับบัญชา
ในหน่วยงาน  
      1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบ  การ 
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
      1.6 ช้ีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบั ติงานมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
      1.7 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาส หรือประจ าปี งบประมาณ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมท้ังรายงานผลการด าเนินให้ผู้บังคับบัญชา ทราบหลังการด าเนิน
แล้วเสร็จ  
        1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ี เกี่ยวข้อง
กับงานพัสดุ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 

2. ด้านการบริการ…/ 
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  2. ด้านการบริการ  
      2.1 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบแก่ ผู้ร่วมงาน 
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง  
      2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน  ท่ัวไป 
เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านท่ีตนรับผิดชอบ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 

 มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้  
         

      1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
เขียนแบบ วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่าง
ไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้
ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
  1. ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
      1.1 ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)   ระดับ 1  
      1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
   ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ระดับ 1  
      1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1  
      1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)   ระดับ 1  
      1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี      ระดับ 2  
      1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ    ระดับ 2  
  2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
      2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ 1  
      2.2 ทักษะการประสานงาน       ระดับ 1  
      2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ 1  
      2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ 1  
  3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
      3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
   3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1  
   3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1  
   3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ 1  
   3.1.4 การบริการเป็นเลิศ      ระดับ 1  
   3.1.5 การท างานเป็นทีม      ระดับ 1 
      3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
   3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์      ระดับ 1  
   3.2.2 การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ   ระดับ 1  

                   3.2.3 ความละเอียด…/ 
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                   3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ 1 
ค่าตอบแทน 
 - อัตราค่าตอบแทน  11,500 บาท 
สิทธิประโยชน์ 
 - ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 

3. ช่ือต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  1. ด้านการปฏิบัติการ  
      1.1 จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งาน  เป็นไป
อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือส่ังการและตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
      1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการท างบประมาณ 
ประจ าปีของหน่วยงาน และจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิก 
จ่ายเงิน  
      1.3 ด าเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การด าเนินงานด้านการ รับ-
จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน  
      1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบส าคัญ และรายงานทางการเงินและ บัญชี
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานส าคัญในการอ้างอิงการด าเนินการ ต่างๆ 
ทางการเงินและบัญชี  
      1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความ ถูกต้องใน 
การปฏิบัติงาน  
      1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อให้ เกิด
ความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบท่ีก าหนดไว้  
      1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ี เกี่ยวข้อง
กับงานการเงินและบัญชี เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 

  2. ด้านการบริการ  
      2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ช้ีแจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าท่ีระดับ 
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความช านาญแก่ผู้ท่ีสนใจ  
      2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพื่อ ขอ
ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชีและแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญท่ี เป็น ประโยชน์
ต่อการท างานของหน่วยงาน 
 
 

คุณสมบัติ…/ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้  
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  
พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป จะต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ีก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
  1. ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
      1.1 ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)   ระดับ 1  
      1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
   ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ระดับ 1  
      1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1  
      1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)   ระดับ 1  
      1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี      ระดับ 2  
      1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ    ระดับ 2 
  2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
      2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ 1  
      2.2 ทักษะการประสานงาน       ระดับ 1  
      2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ 1  
      2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ 1  
  3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
      3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
   3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1  
   3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1  
   3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ 1  
   3.1.4 การบริการเป็นเลิศ      ระดับ 1  
   3.1.5 การท างานเป็นทีม      ระดับ 1  
      3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
   3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์      ระดับ 1 
   3.2.2 การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ   ระดับ 1  
   3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ 1 
ค่าตอบแทน 
 - อัตราค่าตอบแทน  11,500 บาท 
สิทธิประโยชน์ 
 - ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 

3. ชื่อต าแหน่ง.../ 
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4. ช่ือต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

  1. ด้านการปฏิบัติการ  
      1.1 ส่งเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลของชุมชน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนงาน
สาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชนเป็นไปอย่างท่ัวถึง ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค จัดท าสุขาท่ีถูก
สุขลักษณะ การบ าบัดและก าจัดน้ าเสียและส่ิงปฏิกูล การป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล และโรคไม่ติดต่อ เป็นต้น 
      1.2 ออกตรวจสถานท่ีผลิตและจ าหน่ายอาหาร เครื่องด่ืม น้ าแข็ง ให้มีความสะอาด และ
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค  
      1.3 อบรม ให้ค าแนะน า และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้ า  ส่ิง
ปฏิกูล อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ัวไปแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องผู้น าท้องถิ่นและประชาชนท่ัวไป เพื่อให้บุคคล
เหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  
      1.4 ด าเนินโครงการด้านสุขาภิบาลต่างๆ เช่น โครงการลดขยะจากครัวเรือน โครงการ  ขัด
แยกขยะมีพิษ โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน โครงการหน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิด  
สภาวะแวดล้อมท่ีดีแก่ชุมชน  
      1.5 ด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การคัดกรองโรค การส่งเสริมการออก ก าลัง
กาย เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง  
      1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานสุขาภิบาล เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

  2. ด้านการบริการ  
      2.1 ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาล แก่ประชาชน เพื่อน าไป ปฏิบัติ
เองได้อย่างเหมาะสม  
      2.2 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานไป อย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  

 มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้     
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางการ 
สาธารณสุข โภชนาการ หรือหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาหรือทางอื่นท่ี ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
  1. ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
      1.1 ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)   ระดับ 1  
 

1.2 ความรู้…/ 
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      1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
   ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ระดับ 1  
      1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1  
      1.4 ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน       ระดับ 1  
      1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้      ระดับ 1  
      1.6 ความรู้เรื่องส่ือสารสาธารณะ      ระดับ 1 
  2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
      2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ 1  
      2.2 ทักษะการประสานงาน       ระดับ 1  
      2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ 1  
      2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ 1  
      2.5 ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ ๆ  ระดับ 1 
  3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
      3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
   3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1  
   3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1  
   3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ 1  
   3.1.4 การบริการเป็นเลิศ      ระดับ 1  
   3.1.5 การท างานเป็นทีม      ระดับ 1  
      3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
   3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์      ระดับ 1  
   3.2.2 การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ   ระดับ 1 
   3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์    ระดับ 1  
   3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ 1  
   3.2.5 จิตส านึกและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม    ระดับ 1 
 

ค่าตอบแทน 
 - อัตราค่าตอบแทน  11,500 บาท 
สิทธิประโยชน์ 
 - ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 

5. ช่ือต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านด้านช่างโยธา  ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน  ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้  
 

1. ด้านการ…/ 
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  1. ด้านการปฏิบัติการ  
      1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตาม
หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณท่ีได้รับ 
      1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปรายการ  เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
      1.3 ถอดแบบ  เพื่อส ารวจปริมาณวัสดุท่ีใช้ตามหลักวิชาช่าง  เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
      1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามท่ีได้รับมอบหาย 
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 
      1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล  เพื่อการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 

  2. ด้านการบริการ  
      2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาท่ีตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา  หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไปเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจ 
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
      2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม  กับหน่วยงานราชการ  เอกชนหรือประชาชนท่ัวไป  เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
      2.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  และผู้มาติดต่องานด้านโยธา 
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  

 มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้  
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรมโยธา ส ารวจ 
ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
  1. ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
      1.1 ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)   ระดับ 1  
      1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
   ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ระดับ 1  
      1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1 
      1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย  (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  ระดับ 1 
      1.5 ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน       ระดับ 1  
      1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้      ระดับ 1  
  2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
      2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ 1  

    2.2 ทักษะ…/ 
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      2.2 ทักษะการประสานงาน       ระดับ 1  
      2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ 1  
      2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ 1  
  3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
      3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
   3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1  
   3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1  
   3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ 1  
   3.1.4 การบริการเป็นเลิศ      ระดับ 1  
   3.1.5 การท างานเป็นทีม      ระดับ 1  
      3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
   3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย   ระดับ 1  
   3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์     ระดับ 1 
   3.2.3 การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1  
   3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ 1  
ค่าตอบแทน 
 - อัตราค่าตอบแทน  11,500 บาท 
สิทธิประโยชน์ 
 - ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 

6. ช่ือต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านด้านช่างโยธา  ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน  ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้  

  1. ด้านการปฏิบัติการ  
      1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตาม
หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณท่ีได้รับ 
      1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปรายการ  เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
      1.3 ถอดแบบ  เพื่อส ารวจปริมาณวัสดุท่ีใช้ตามหลักวิชาช่าง  เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
      1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามท่ีได้รับมอบหาย 
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 
      1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล  เพื่อการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 

  2. ด้านการบริการ  
      2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาท่ีตนมีความรับผิดชอบแก่ 

ผู้ใต้บังคับ.../ 
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ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา  หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไปเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจ 
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
      2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม  กับหน่วยงานราชการ  เอกชนหรือประชาชนท่ัวไป  เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
      2.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  และผู้มาติดต่องานด้านโยธา 
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  

 มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้  
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรมโยธา ส ารวจ 
ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
  1. ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
      1.1 ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)   ระดับ 1  
      1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
   ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ระดับ 1  
      1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1 
      1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย  (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  ระดับ 1 
      1.5 ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน       ระดับ 1  
      1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้      ระดับ 1  
  2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
      2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ 1  
      2.2 ทักษะการประสานงาน       ระดับ 1  
      2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ 1  
      2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ 1 
  3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
      3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
   3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1  
   3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1  
   3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ 1  
   3.1.4 การบริการเป็นเลิศ      ระดับ 1  
   3.1.5 การท างานเป็นทีม      ระดับ 1  
 

3.2 สมรรถนะ…/ 
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      3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
   3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย   ระดับ 1  
   3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์     ระดับ 1 
   3.2.3 การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1  
   3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ 1  
ค่าตอบแทน 
 - อัตราค่าตอบแทน  11,500 บาท 
สิทธิประโยชน์ 
 - ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 
     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานการสรรหาพนักงานจ้าง   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ท่ี อปท. ต าแหน่งที่สรรหา จ านวน 
(อัตรา) 

ระยะเวลารับสมัคร 
(ว.ด.ป.) 

สอบข้อเขียน 
ภาค ก 
(ว.ด.ป.) 

สอบภาคความรู้
ความสามารถ 
เฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ข.)/ปฏิบัติ 

 (ว.ด.ป.) 

สอบสัมภาษณ ์
(ว.ด.ป.) 

ประกาศผล 
(ว.ด.ป.) 

1 เทศบาลต าบล
บ้านแซว 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 

1 24 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2562 8  ก.ค. 2562 
(09.00-10.00) 

8  ก.ค. 2562 
(10.00-12.00) 

12 ก.ค. 2562 
(09.00 เป็นต้นไป) 

15 ก.ค. 2562 

2 เทศบาลต าบล
บ้านแซว 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิ 
และบัญช ี

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 

1 24 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2562 8  ก.ค. 2562 
(09.00-10.00) 

8  ก.ค. 2562 
(10.00-12.00) 

12 ก.ค. 2562 
(09.00 เป็นต้นไป) 

15 ก.ค. 2562 

3 เทศบาลต าบล
บ้านแซว 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 

1 24 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2562 8  ก.ค. 2562 
(09.00-10.00) 

8  ก.ค. 2562 
(10.00-12.00) 

12 ก.ค. 2562 
(09.00 เป็นต้นไป) 

15 ก.ค. 2562 

4 เทศบาลต าบล
บ้านแซว 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 

1 24 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2562 8  ก.ค. 2562 
(09.00-10.00) 

8  ก.ค. 2562 
(10.00-11.00) 

12 ก.ค. 2562 
(09.00 เป็นต้นไป) 

15 ก.ค. 2562 

5 เทศบาลต าบล 
บ้านแซว 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 

1 24 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2562 8  ก.ค. 2562 
(09.00-10.00) 

8  ก.ค. 2562 
(10.00-12.00) 

12 ก.ค. 2562 
(09.00 เป็นต้นไป) 

15 ก.ค. 2562 

6 เทศบาลต าบล 
บ้านแซว 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 

1 24 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2562 8  ก.ค. 2562 
(09.00-10.00) 

8  ก.ค. 2562 
(10.00-12.00) 

12 ก.ค. 2562 
(09.00 เป็นต้นไป) 

15 ก.ค. 2562 

 
 
 (ลงช่ือ)..........................................    (ลงช่ือ)...........................................    (ลงช่ือ)........................................... 
                  (นางสาวกัญญานัฐ กระทง)            (นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง)                  (นายค า สุปัญโญ) 
                  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล               รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน                                   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแซว 
                                                                                          ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแซว 

                                                                          



 
 

 

 

 

 



 
 

 


