
 
 
 

 
            ประกาศเทศบาลตาํบลกดุนํ1าใส 

เรื5อง   การรบัสมคัรบคุคลเพื5อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.EFGH 

        *********************** 
  ดว้ยเทศบาลตาํบลกุดนํ2าใส อาํเภอนํ2าพอง จงัหวดัขอนแก่น มคีวามประสงคจ์ะสรรหา
และเลอืกสรรบุคคลเพืGอจา้งเป็นพนกังานจา้งของเทศบาล ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. KLMN ในตาํแหน่ง
ทีGวา่ง เพืGอปฏบิตังิานตามภารกจิและอาํนาจหน้าทีGความรบัผดิชอบของเทศบาลตาํบลกุดนํ2าใส 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 23 วรรคทา้ย และมาตรา 15 แหง่พระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิGน พ.ศ. 2542 และตามความในขอ้Z[และ Z\ แหง่ประกาศ
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัขอนแก่น เรืGอง หลกัเกณฑแ์ละเงืGอนไขเกีGยวกบัพนกังานจา้ง
สาํหรบัเทศบาล    ลงวนัทีG K[  มถุินายน  KL_` รวมทีGแกไ้ขเพิGมเตมิ จงึประกาศรบัสมคัรเพืGอสรรหาและ
เลอืกสรรบุคคลเพืGอจา้งเป็นพนกังานจา้งของเทศบาล   ดงัต่อไปนี2 

1. ตาํแหน่งที5รบัสมคัร 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(คณุวฒิุ) 
สาํนักปลดั 
ฝ่ายอาํนวยการ 
  งานแผนและงบประมาณ  

                     Z.ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ เลขทีGตาํแหน่ง dZ-ภ-dd[ จาํนวน  Z  อตัรา  
                  งานพฒันาชมุชน   
                      K. ผูช้ว่ยนกัพฒันาชมุชน เลขทีGตาํแหน่ง dZ-ภ-dZN จาํนวน Z อตัรา 
                   ฝ่ายธรุการ   
                   งานธุรการ     

  N. ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ เลขทีGตาํแหน่ง dZ-ภ-dKL จาํนวน Z อตัรา  
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทกัษะ) 

                   ฝ่ายปกครอง  
              งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   

_. พนกังานดบัเพลงิ (ทกัษะ)เลขทีGตาํแหน่ง dZ-ภ-dKd จาํนวน Z อตัรา 
กองการศึกษา 
ฝ่ายบริหารการศึกษา 
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
L.ผูด้แูลเดก็(ทกัษะ) เลขทีGตาํแหน่ง d[-อ-d_d  จาํนวน Z อตัรา 
พนักงานจ้างทั 5วไป 
 กองช่าง 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
งานสาธารณูปโภค 
M. คนงาน เลขทีGตาํแหน่ง dL-ท-dZZ จาํนวน Z  อตัรา 
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                    กองสาธารณสขุและสิ5งแวดล้อม 
                   ฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ 

งานสาธารณสขุาภิบาลอนามยัสิ5งแวดล้อม   
                   `. คนงาน  เลขทีGตาํแหน่ง dM-ท-dKZ  จาํนวน   Z อตัรา 

กองการศึกษา 
ฝ่ายบริหารการศึกษา 

                       ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
[.ผูด้แูลเดก็(ทั Gวไป)  เลขทีGตาํแหน่ง d[-ท-dKL  จาํนวน Z อตัรา 

           (รายละเอยีดของตาํแหน่งปรากฏอยูใ่นรายละเอยีดเกีGยวกบัการรบัสมคัรแนบทา้ยประกาศนี2) 
2. คณุสมบติัทั 5วไปของผูซึ้5งจะได้รบัการจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

ตอ้งมคีณุสมบตัทิั Gวไปและมคีณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง  ดงันี2 
ก. คณุสมบติัทั 5วไป ต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มเบื2องต้น ตามขอ้ ๔  แห่ง

ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัขอนแก่น เรืGอง หลกัเกณฑแ์ละเงืGอนไข
เกีGยวกบัพนกังานจา้งสาํหรบัเทศบาล ลงวนัทีG K[  มถุินายน  KL_`  ดงัต่อไปนี2 

(๑)  มสีญัชาตไิทย 
(๒)  มอีายไุมต่ํGากวา่ Z[ ปี และไมเ่กนิ Md ปี  
(๓) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผูม้กีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีGได ้ไรค้วามสามารถหรอืจติฟั Gน
เฟือน ไม่สมประกอบ  หรอืเป็นโรคตามทีGกําหนดไวใ้นประกาศกําหนดโรคทีGเป็นลกัษณะ
ตอ้งหา้มเบื2องตน้สาํหรบัพนกังาน 
(๕) ไม่เป็นผูด้ํารงตําแหน่งทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืงหรอืเจา้หน้าทีGในพรรค
การเมอืง 
(๖)   ไมเ่ป็นผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารทอ้งถิGน คณะผูบ้รหิารทอ้งถิGน สมาชกิสภาทอ้งถิGน 
(๗)  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจําคุกโดยคาํพพิากษาถงึทีGสุดใหจ้ําคุกเพราะกระทําความผดิ
ทางอาญา  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิทีGไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 
(๘)  ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออกหรอืไลอ่อกจากราชการ รฐัวสิาหกจิหรอื        

หน่วยงานอืGนของรฐั 
(๙)ไมเ่ป็นขา้ราชการหรอืลกูจา้งของสว่นราชการ พนกังานหรอืลกูจา้งของหน่วยงานอืGนของ
รฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืพนกังานหรอืลกูจา้งของราชการสว่นทอ้งถิGน  
ข. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ผู้สมัครสอบตําแหน่งใดก็จะต้องเ ป็นผู้มี
คุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่งนั 2น  รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศ (รายละเอยีดแนบทา้ย
ประกาศ)   

๓.  ระยะเวลาการจ้างและอตัราค่าตอบแทน 
 เทศบาลตําบลกุดนํ2าใสจะดําเนินการจา้งไม่ก่อนวนัทีGคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดขอนแก่นมีมติเห็นชอบ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาการจ้าง  ๔  ปี   
พนกังานจา้งทั Gวไป ระยะการจา้ง Z ปี  (รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศ) 
๔.  การสมคัรและสถานที5รบัสมคัร 

            ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ทีGเจ้าหน้าทีGร ับสมัครของเทศบาล                   
งานการเจา้หน้าทีG สํานักปลดัเทศบาล ชั 2น ๒ เทศบาลตําบลกุดนํ2าใส อําเภอนํ2าพอง จงัหวดัขอนแก่น  
ระหว่างวนัที5  Hb มีนาคม -bd  เมษายน EFGH ในวนัและเวลาราชการ (เว้นวนัหยดุราชการ)โปรด
แต่งกายสภุาพ  โดยชาํระคา่ธรรมเนียมการสมคัร ๑๐๐ บาท 

โดยผูส้มคัรมสีทิธสิมคัรสอบไดเ้พยีง ๑ ตาํแหน่ง 
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๕.  เอกสารและหลกัฐานประกอบใบสมคัร 
ผูส้มคัรต้องยืGนใบสมคัรดว้ยตนเอง  โดยกรอกรายละเอยีดในใบสมคัรใหถู้กต้องครบถ้วน  
พรอ้มนําเอกสารหลกัฐานฉบบัจรงิมาใหต้รวจสอบและยืGนฉบบัสาํเนาทีGรบัรองความถูกตอ้ง 
อยา่งละ ๑ ชดุ ดงันี2 
๕.๑ รปูถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและแวน่ตาดาํ ขนาด ๑ นิ2ว ซึGงถ่ายมาแลว้   
       ไมเ่กนิ  ๖  เดอืน  จาํนวน  ๓  รปู 
๕.๒  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  จาํนวน  ๑  ฉบบั 
๕.๓  สาํเนาทะเบยีนบา้น  จาํนวน  ๑  ฉบบั 
๕.๔  สาํเนาวฒุกิารศกึษา  ใบสทุธ ิ หรอืประกาศนียบตัร  หรอืสาํเนาใบระเบยีนแสดง 

ผลการเรยีน หลกัฐานทีGแสดงวา่เป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาอยา่งใดอยา่งหนึGง  จาํนวน  ๑  ฉบบั 
๕.๕  ใบรบัรองแพทยท์ีGแสดงวา่ไมเ่ป็นโรคตอ้งหา้มตามทีGคณะกรรมการกลางพนกังาน    

 เทศบาลกาํหนด  ซึGงออกใหไ้มเ่กนิ  ๑  เดอืน  จาํนวน  ๑  ฉบบั 
๕.๖  หลกัฐานอืGน  ๆ  เชน่  หลกัฐานการเปลีGยนชืGอตวั – สกุล ใบทะเบยีนสมรส ใบอนุญาต             

ขบัรถตามกฎหมาย  หนงัสอืรบัรองประสบการณ์ทาํงาน ฯลฯ  จาํนวน ๑  ฉบบั 
            ทั 2งนี2  ในหลกัฐานทุกฉบบั ใหผู้ส้มคัรเขยีนคาํรบัรองสาํเนาถกูตอ้งและลงชืGอกาํกบัไวด้ว้ย 

ผูส้มคัรตอ้งรบัผดิชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองวา่ เป็นผูม้คีณุสมบตัทิั Gวไปและ 
คุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง ตรงตามทีGกําหนดไว้ในประกาศฉบบันี2จรงิ  กรณีตรวจสอบพบว่า 
ผูส้มคัรไม่มคีุณสมบตัติามทีGกําหนดไวใ้นประกาศนี2 หรอืตามขอ้ความทีGแจง้ไวใ้นใบสมคัรหรอืเอกสารทีG
ใชป้ระกอบการรบัสมคัรไม่ถูกตอ้งครบถว้น เทศบาลตําบลกุดนํ2าใสจะไม่รบัสมคัร หรอืถอนชืGอออกจาก
บญัชผีูม้สีทิธสิอบหรอืยกเลกิการสั Gงจา้ง แลว้แต่กรณี 

๖.  ประกาศรายชื5อผูมี้สิทธิสอบ วนั เวลาและสถานที5สอบ 
เทศบาลตาํบลกุดนํ2าใสจะประกาศรายชืGอผูม้สีทิธสิอบ ในวนัทีG  ZM  เมษายน KLMN 

โดยจะดาํเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั 5วไปและภาคความรู้ความสามารถที5ใช้เฉพาะ
ตาํแหน่ง (ข้อเขียน) และสอบภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง (สมัภาษณ์) ในวนัที5 21  เมษายน 
2563 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกุดนํ2าใส อําเภอนํ2าพอง จงัหวดัขอนแก่น  โดยปิดประกาศไว้ทีG
สาํนกังานเทศบาลตาํบลกุดนํ2าใส หรอื www.kudnamsai.com 

๗.  หลกัสตูร วิธีการสอบ 
- ภาคความรู้ความสามารถทั Gวไป (ปรนัย) ทดสอบความรู้เกีGยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัทีGเกีGยวขอ้งกบัเทศบาล  เหตุการณ์ขา่วสารปัจจบุนั คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
- ภาคความรู้ความสามารถทีGใช้เฉพาะตําแหน่ง (อตันัย) ทดสอบความรู้เฉพาะตําแหน่ง  
คะแนน ๑๐๐  คะแนน   
- ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง (สมัภาษณ์) จะดาํเนินการสอบสมัภาษณ์โดยประเมนิจาก 

ประวตัสิว่นตวั ประวตักิารศกึษา ประวตักิารทาํงาน ปฏภิาณ ไหวพรบิและพฤตกิรรมทีGปรากฏของผูเ้ขา้
สอบ ฯลฯ  คะแนน  ๑๐๐   คะแนน  โดยผูเ้ขา้สอบจะตอ้งไดค้ะแนนในแต่ละภาคไมน้่อยกวา่รอ้ยละ ๖๐ 
จงึจะถอืวา่เป็นผูผ้า่นการคดัเลอืกฯ ต่อไป 

๘.  ประกาศผลการสอบและการรายงานตวั 
เทศบาลตําบลกุดนํ2าใสจะประกาศรายชืGอผูส้อบผ่านการสรรหาและเลอืกสรรฯ ในวนัทีG                 

K_  เมษายน  KLMN  หรอืโทรศพัทส์อบถามไดท้ีG ๐๔๓-๐๐๑๙๑๒ 
๘.๑  การขึ2นบญัชผีูส้อบผ่านการคดัเลอืก  จะเรยีงตามลําดบัทีG จากผูส้อบไดค้ะแนนรวม
สงูสุดลงมาตามลําดบัหากไดร้บัคะแนนเท่ากนั จะพจิารณาจากผูส้อบไดค้ะแนนภาคความ
เหมาะสมกบัตาํแหน่ง (สมัภาษณ์) ในลาํดบัทีGสงูกวา่ หากไดร้บัคะแนนเทา่กนั การพจิารณา
วา่จะใหผู้ใ้ดอยูใ่นลาํดบัทีGสงูกวา่  



 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๑ 
 

         ตาํแหน่งที5รบัสมคัรและคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัพนักงานจ้างตามภารกิจ(มีคณุวฒิุ) 

สาํนักปลดั 
                 ฝ่ายอาํนวยการ 

1.   งานแผนและงบประมาณ  
        Z.ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ เลขทีGตาํแหน่ง dZ-ภ-dd[ จาํนวน  Z  อตัรา  

        หน้าที5และความรบัผิดชอบหลกั  
            ปฏบิตังิานในฐานะเป็นผูช้ว่ยผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ซึGงไมจ่าํเป็นตอ้งใชผู้ส้าํเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญา ปฏบิตังิานเกีGยวกบังานดา้นธุรการ สารบรรณ  บนัทกึขอ้มลูหรอืบรหิารทั Gวไป ตามแนวทาง 
แบบอยา่ง ขั 2นตอน และวธิกีารทีGชดัเจน ภายใตก้ารกากบั แนะนา ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืGนตามทีG
ไดร้บัมอบหมาย  
         ลกัษณะงานที5ปฏิบติัในด้านต่างๆ ดงันี1   
           1. ด้านการปฏิบติัการ  

1.1 ปฏบิตังิานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบรหิารทั Gวไป ไดแ้ก่ การรบั-สง่หนงัสอื การ
ลงทะเบยีน  รบัหนงัสอื การรา่งโตต้อบหนงัสอืราชการ  การบนัทกึขอ้มลู การจดัทาํฎกีาเบกิจา่ยเงนิและ
การพมิพเ์อกสาร จดหมาย และหนงัสอืราชการต่าง ๆ การเตรยีมการประชมุ เป็นตน้  เพืGอสนบัสนุนให้
งานต่าง ๆ ดาํเนินไปดว้ยความสะดวกเรยีบรอ้ยตรงตามเป้าหมายมหีลกัฐานตรวจสอบได ้

1.2 จดัเกบ็เอกสาร หนงัสอืราชการ หลกัฐานหนงัสอื ตามระเบยีบวธิปีฏบิตั ิเพืGอสะดวกต่อการ
คน้หา และเป็นหลกัฐานทางราชการ 

1.3 รวบรวมขอ้มลู จดัเกบ็ขอ้มลูสถติ ิเชน่  สมดุลงเวลาปฏบิตัริาชการ รายชืGอพนกังาน ขอ้มลู
จาํนวนบุคลากร  เอกสารอืGน ๆ ทีGเป็นหลกัฐานตามระเบยีบวธิกีารปฏบิตัเิพืGอสะดวกต่อการคน้หาสาํหรบั
ใชเ้ป็นหลกัฐานตรวจสอบได ้ 

1.4 ตรวจสอบและสอบทานความถกูตอ้งของเอกสาร หนงัสอื และจดหมายต่างๆ ทีGเกีGยวขอ้งกบั
การดาํเนินงาน เพืGอใหแ้น่ใจวา่เอกสารทั 2งหมดมคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น  และปราศจากขอ้ผดิพลาด 

1.5 จดัทาํและแจกจา่ย ขอ้มลู เอกสาร หลกัฐาน หนงัสอืเวยีน  หรอืระเบยีบวธิปีฏบิตั ิเพืGอแจง้
ใหห้น่วยงานต่างๆทีGเกีGยวขอ้งรบัทราบ หรอืดาํเนินการต่างๆต่อไป 
          1.6 ดาํเนินการเกีGยวกบัพสัดุ ครภุณัฑย์านพาหนะ และเอกสารสถานทีGของหน่วยงาน เชน่ การ
จดัเกบ็รกัษา การเบกิจา่ยพสัดุครภุณัฑ ์ การจดัทาํทะเบยีนพสัดุครภุณัฑ ์การดแูลรกัษายานพาหนะและ
สถานทีG เพืGอใหก้ารดาํเนินงานดา้นพสัดุครภุณัฑ ์ ยานพาหนะ  และอาคารสถานทีGเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 
และมคีวามพรอ้มใชง้านอยูเ่สมอ 
          1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏบิตังิาน  เชน่  เอกสารตรวจรบัรองมาตรฐาน(ธรรมภบิาล) 
และเอกสารทีGเกีGยวขอ้งกบัการตรวจ เพืGอนําไปใชป้รบัปรงุการปฏบิตังิาน 
          1.8 จดัเตรยีมการประชมุ  บนัทกึการประชมุ และจดัทาํรายงานการประชมุ เพืGอใหก้ารประชมุ
เป็นดว้ยความเรยีบรอ้ย  และมหีลกัฐานในการประชมุ 

Z.\  จดัเตรยีม  และดาํเนินการผลติเอกสารต่าง ๆ ทีGเกีGยวขอ้งกบัประชมุ การฝึกอบรมสมัมนา 
นิทรรศการ และโครงการต่าง ๆ เพืGอใหเ้อกสารทีGถกูตอ้ง  ครบถว้น  และพรอ้มใชใ้นการดาํเนินงาน
ต่างๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ และตรงต่อเวลา 
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           2. ด้านการบริการ  
2.1 เผยแพร ่แจกจา่ยขา่วสาร และเอกสารเกีGยวกบัความรูใ้นดา้นต่างๆ เพืGอประชาสมัพนัธง์าน

ของหน่วยงาน  
2.2 ใหค้าํแนะนาเกีGยวกบัระเบยีบและวธิกีารปฏบิตังิานทีGอยูใ่นความรบัผดิชอบแก่ ผูร้ว่มงาน

หรอืหน่วยงานทีGเกีGยวขอ้งเพืGอความเขา้ใจอนัดใีนการปฏบิตังิาน และไหก้ารดาํเนินงานสาํเรจ็ ลุลว่ง  
           2.3 ประสานงานกบับุคคลภายในหน่วยงานเดยีวกนั ต่างหน่วยงาน หรอืประชาชนทั Gวไป เพืGอ
ใหบ้รกิาร หรอืขอความรว่มมอืเกีGยวกบัขอ้มลูเพืGอใชใ้นงานประชาสมัพนัธท์ีGตนรบัผดิชอบ  
          2.4 อาํนวยความสะดวกแก่ผูม้าตดิต่อ ดว้ยการใหค้วามรูใ้นดา้นต่าง ๆ ตามทีGตนปฏบิตั ิหน้าทีG
อยูใ่นอาํนาจหน้าทีG เพืGอใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารดา้นขอ้มลูขา่วสารทีGดจีากรฐั  
              คณุสมบติัเฉพาะสาหรบัตาแหน่ง  
                มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึGงดงัต่อไปนี2  

1. ไดร้บัประกาศนียบตัรวชิาชพีหรอืคณุวฒุอิยา่งอืGนทีGเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิา
หรอืทางบญัช ีการขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจดัการ การธนาคาร
และธุรกจิการเงนิภาษาต่างประเทศ บรหิารธุรกจิ คอมพวิเตอร ์การโฆษณา การโรงแรม 
การประชาสมัพนัธ ์การทอ่งเทีGยว \นิเทศศาสตร ์สืGอสารมวลชน หรอืในสาขาวชิาหรอืทาง
อืGนทีG ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาํหนด วา่ใชเ้ป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนี2ได ้ 

          2. ไดร้บัประกาศนียบตัรวชิาชพีเทคนิคหรอืคณุวฒุอิยา่งอืGนทีGเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ใน
สาขาวชิาหรอืทางบญัช ีการขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจดัการ การธนาคารและ
ธุรกจิการเงนิ ภาษาต่างประเทศ บรหิารธุรกจิ คอมพวิเตอร ์การโฆษณา การโรงแรม การ
ประชาสมัพนัธ ์การทอ่งเทีGยว นิเทศศาสตร ์สืGอสารมวลชน หรอืในสาขาวชิาหรอืทางอืGนทีG ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. กาํหนด วา่ใชเ้ป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาหรบัตาํแหน่งนี2ได ้ 
          3. ไดร้บัประกาศนียบตัรวชิาชพีชั 2นสงูหรอืคณุวฒุอิยา่งอืGนทีGเทยีบไดไ้มต่ํGากวา่นี2 ในสาขาวชิา
หรอื     ทางบญัช ีการขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจดัการ การธนาคารและธุรกจิ
การเงนิ ภาษาต่างประเทศ บรหิารธุรกจิ คอมพวิเตอร ์การโฆษณา การโรงแรม การประชาสมัพนัธ ์การ
ทอ่งเทีGยว นิเทศศาสตร ์สืGอสารมวลชน หรอืในสาขาวชิาหรอืทางอืGนทีG ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาํหนด 
วา่ใชเ้ป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาหรบัตาํแหน่งนี2ได ้ 

          ระยะเวลาการจ้าง ทาํสญัญาจา้งไมเ่กนิคราวละไมเ่กนิ ๔ ปี 

                    อตัราค่าตอบแทน   
Z. ไดร้บัคณุวฒุปิระกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรอืหรอืคณุวฒุอิยา่งอืGนทีGเทยีบไดใ้นระดบั

เดยีวกนั ในสาขาวชิาหรอืทางบญัช ีการขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจดัการ การ
ธนาคารและธุรกจิการเงนิภาษาต่างประเทศ บรหิารธุรกจิ คอมพวิเตอร ์การโฆษณา การโรงแรม การ
ประชาสมัพนัธ ์การทอ่งเทีGยว \นิเทศศาสตร ์สืGอสารมวลชน หรอืในสาขาวชิาหรอืทางอืGนทีG ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. กาํหนด วา่ใชเ้ป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนี2ได ้คา่ตอบแทนเดอืนละ 9,400.- บาท 
เงนิเพิGมคา่ครองชพีชั Gวคราว  K,ddd.- บาท รวมคา่ตอบแทน ZZ,_dd.- บาท  

๒. ไดร้บัประกาศนียบตัรวชิาชพีเทคนิคหรอืคณุวฒุอิยา่งอืGนทีGเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ใน
สาขาวชิาหรอืทางบญัช ีการขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจดัการ การธนาคารและ
ธุรกจิการเงนิ ภาษาต่างประเทศ บรหิารธุรกจิ คอมพวิเตอร ์การโฆษณา การโรงแรม การ
ประชาสมัพนัธ ์การทอ่งเทีGยว นิเทศศาสตร ์สืGอสารมวลชน หรอืในสาขาวชิาหรอืทางอืGนทีG ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. กาํหนด วา่ใชเ้ป็น 
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คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนี2ได ้คา่ตอบเดอืนละ ๑๐,๘๔๐.- บาท  เงนิเพิGมคา่ครองชพีชั Gวคราว  
K,ddd.- บาท รวมคา่ตอบแทน Z๒,๘๔๐.- บาท  

๓. ไดร้บัประกาศนียบตัรวชิาชพีชั 2นสงูหรอืคณุวฒุอิยา่งอืGนทีGเทยีบไดไ้มต่ํGากวา่นี2 ในสาขาวชิา
หรอื     ทางบญัช ีการขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจดัการ การธนาคารและธุรกจิ
การเงนิ ภาษาต่างประเทศ บรหิารธุรกจิ คอมพวิเตอร ์การโฆษณา การโรงแรม การประชาสมัพนัธ ์การ
ทอ่งเทีGยว นิเทศศาสตร ์สืGอสารมวลชน หรอืในสาขาวชิาหรอืทางอืGนทีG ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาํหนด 
วา่ใชเ้ป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาหรบัตาํแหน่งนี2ได ้คา่ตอบแทนเดอืนละ ZZ,Ldd.- บาท   เงนิเพิGมคา่ครอง
ชพีชั Gวคราว  1,`[L.- บาท รวมคา่ตอบแทน ZN,K[L.- บาท 
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เอกสารหมายเลข ๑ 

 
         ตาํแหน่งที5รบัสมคัรและคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัพนักงานจ้างตามภารกิจ(มีคณุวฒิุ) 
          ฝ่ายอาํนวยการ 
           งานพฒันาชมุชน   
            K. ผูช้ว่ยนกัพฒันาชมุชน เลขทีGตาํแหน่ง dZ-ภ-dZN จาํนวน Z อตัรา 

หน้าทีGและความรบัผดิชอบหลกั  
                     ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีGตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถทางวชิาการในการ 
ทาํงานปฏบิตังิานดา้นวชิาการพฒันาชมุชน ภายใตก้ารกาํกบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืGนตามทีGไดร้บั 
มอบหมาย โดยมลีกัษณะงานทีGปฏบิตัใินดา้นต่าง ๆ ดงันี2  
                   1. ดา้นการปฏบิตักิาร  
                   1.1 ศกึษา วเิคราะหว์จิยัดา้นพฒันาชมุชน เพืGอจดัทาํแผนงาน สนบัสนุนการรวมกลุม่ ของ
ประชาชนในชมุชนประเภทต่าง ๆ รวมถงึแสวงหาและพฒันาศกัยภาพของผูนํ้าชมุชน กลุม่ องคก์ร และ 
เครอืขา่ยองคก์รประชาชน  
                   1.2 ศกึษา วเิคราะหว์จิยัดา้นพฒันาชมุชน เพืGอกาํหนดมาตรการและกลไกในการ พฒันาและ
สง่เสรมิการสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน การสง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูแ้ละการมสีว่นรว่มของ ชมุชนในการ
บรหิารจดัการชมุชน ตลอดจนการพฒันาและสง่เสรมิความเขม้แขง็ สมดุลและมั Gนคงของเศรษฐกจิ ชมุชนระดบั
ฐานราก รวมทั 2งในการพฒันารปูแบบ วธิกีารพฒันาชมุชนใหม้คีวามเหมาะสมกบัพื2นทีG  
                    1.3 ศกึษา วเิคราะหปั์ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทีGเกีGยวขอ้งในงานพฒันาชมุชน เพืGอหา แนวทาง
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทีGเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ทีGเปลีGยนแปลงไป 
                    1.4 ศกึษา วเิคราะหจ์ดัทาํ และพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศในการพฒันาชมุชน และระบบ
สารสนเทศชมุชน เพืGอกาํหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกาํหนดแนวทางหรอืวางแผนการพฒันาใน ทุกระดบั  
                    1.5 เสนอแนะแนวทางการพฒันาและสง่เสรมิศกัยภาพชมุชนและเศรษฐกจิชมุชน เพืGอสรา้ง
ความสมดุลในการพฒันาชมุชน และความมั Gนคงของเศรษฐกจิชมุชนระดบัฐานราก น าไปสูค่วาม เขม้แขง็ของ
ชมุชนอยา่งยั Gงยนื  
                     1.6 กาํหนดมาตรฐานและเกณฑช์ี2วดัดา้นพฒันาชมุชน เพืGอใหม้เีกณฑช์ี2วดัดา้นพฒันา ชมุชนทีG
ถกูตอ้งเหมาะสม ไดม้าตรฐาน  
                      1.7 สง่เสรมิและดาํเนินการดา้นการจดัการความรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิGนของชมุชน เพืGอสรา้ง
และพฒันาระบบการจดัการความรูข้องชมุชน  
                       1.8 สง่เสรมิ สนบัสนุนกระบวนการเรยีนรูแ้ละการมสีว่นรว่มของประชาชนในรปูแบบ ต่าง ๆ
เพืGอใหป้ระชาชนในชมุชนสามารถจดัทาํแผนชมุชน รวมทั 2งวเิคราะหต์ดัสนิใจ และดาํเนินการรว่มกนั เพืGอแกไ้ข
ปัญหาความตอ้งการของตนเอง และชมุชนไดต้ลอดจนเป็นทีGปรกึษาในการดาํเนินงานพฒันาชมุชน  
                      1.9 สง่เสรมิ สนบัสนุนในการรวมกลุม่และจดัตั 2งกลุม่องคก์รชมุชน กลุม่แมบ่า้นและ เครอืขา่ย
ประชาชน เพืGอสง่เสรมิประชาชนใหม้คีวามสนใจ ความเขา้ใจ และความคดิรเิริGมในการพฒันาชมุชนใน ทอ้งถิGน
ของตน 
                       1.10 ดแูล รว่มทาํงานพฒันากบัประชาชนในทอ้งถิGนอยา่งใกลช้ดิ ใหค้าํแนะนําและ ฝึกอบรม
ประชาชนในทอ้งถิGนตามวธิกีารและหลกัการพฒันาชมุชน เพืGอเพิGมผลผลติและเพิGมรายไดต่้อครอบครวัใน ดา้น
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครวัเรอืน  
                       1.11 รวบรวมและลงทะเบยีนผูส้งูอาย ุผูพ้กิารและผูต้ดิเชื2อเอดส ์เพืGอดแูลและจดั สวสัดกิารทีG
พงึไดเ้ชน่ เบี2ยยงัชพี เบี2ยสงเคราะห ์ในการชว่ยเหลอืและสงเคราะหใ์หม้คีณุภาพชวีติทีGดขี ึ2น  
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                        1.12 ฝึกอบรม สง่เสรมิและสนบัสนุนอาชพีทีGเหมาะสมแก่ประชาชนในชมุชน เพืGอใหก้ลุม่ 
อาชพีสามารถเพิGมผลผลติและสรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน  
 
                       1.13 จดัทาํโครงการและงบประมาณ รวมถงึดาํเนินการ โฆษณาและประชาสมัพนัธแ์ละ 
ประเมนิผลการจดักจิกรรมต่างๆ ทีGเป็นประโยชน์แก่ชมุชน เชน่กจิกรรมสง่เสรมิครอบครวั กจิกรรมแขง่กฬีา 
กจิกรรมทีGเกีGยวกบัเดก็และเยาวชน กจิกรรมเพืGอใหห้า่งไกลยาเสพตดิ เป็นตน้   

1.14 สาํรวจ และจดัเกบ็ขอ้มลูในการพฒันาชมุชนเพืGอใหไ้ดข้อ้มลูทีGถกูตอ้ง ทนัสมยั 
 สามารถนํามาวางแผนในการพฒันาพื2นทีGซึGงรบัผดิชอบไดอ้ยา่งเหมาะสม  
                          1.15 แสวงหา พฒันา สง่เสรมิ ประสานและสนบัสนุนผูนํ้าชมุชนหรอืกรรมการชมุชน 
เพืGอใหรู้ถ้งึบทบาทหน้าทีGและเกดิการพฒันาศกัยภาพใหส้ามารถพฒันาชมุชนของตนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
สงูสดุ  
                           1.16 ดแูลและบรหิารตลาดกลางขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิGน เพืGอใหป้ระชาชนมตีลาด  
จาํหน่ายสนิคา้ทีGเป็นธรรม  
                          1.17 สง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิกองทุน หรอืสมาคมในรปูแบบต่างๆ เชน่สมาคม 
ฌาปนกจิสงเคราะห ์เพืGอเกดิสวสัดกิารซึGงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชมุชน  
                          1.18 ศกึษา และตดิตามเทคโนโลยอีงคค์วามรูใ้หม่ๆ  กฎหมาย และระเบยีบต่างๆ ทีG 
เกีGยวขอ้งกบังานพฒันาชมุชน เพืGอนํามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ  
                    2. ดา้นการวางแผน วางแผนการทาํงานทีGรบัผดิชอบ รว่มดาํเนินการวางแผนการทาํงานของ
หน่วยงานหรอื โครงการ เพืGอใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสมัฤทธิ �ทีGกาํหนด 
                   3. ดา้นการประสานงาน  
                        3.1 ประสานการทาํงานรว่มกนัทั 2งภายในและภายนอกทมีงานหรอืหน่วยงาน เพืGอให ้เกดิ
ความรว่มมอืและผลสมัฤทธิ �ตามทีGกาํหนด 
                        3.2 ชี2แจงและใหร้ายละเอยีดเกีGยวกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก่บุคคลหรอืหน่วยงานทีG เกีGยวขอ้ง
เพืGอสรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดาํเนินงานตามทีGไดร้บัมอบหมาย  
                        4. ดา้นการบรกิาร  
                       4.1 ใหค้าํปรกึษาแนะนําดา้นพฒันาชมุชนแก่หน่วยงานทีGเกีGยวขอ้งหรอืบุคคลทีGสนใจ เพืGอใหม้ี
ความรูแ้ละสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่ตนเองและสว่นรวม  
                       4.2 เผยแพร ่ประชาสมัพนัธข์อ้มลู ขา่วสารเกีGยวกบัการดาํเนินงานพฒันาชมุชนเพืGอ 
ใหบ้รกิารแก่หน่วยงานภาคกีารพฒันา ประชาชน ผูนํ้าชมุชน กลุม่ องคก์รชมุชน เครอืขา่ยองคก์รชมุชนและ
ชมุชน  
                       คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึGงดงัต่อไปนี2 
                    1. ไดร้บัปรญิญาตรหีรอืคณุวฒุอิยา่งอืGนทีGเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนัในทุกสาขาวชิาหรอืทุกทาง ทีG 
ก.จ.,ก.ท. หรอื ก.อบต. รบัรอง 
                    2. ไดร้บัปรญิญาโทหรอืคณุวฒุอิยา่งอืGนทีGเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนัในสาขาวชิาหรอืทาง การ
พฒันาชมุชน การบรหิาร การปกครอง รฐัประศาสนศาสตร ์พฒันาสงัคม สหวทิยาเพืGอการพฒันาทอ้งถิGน สงัคม
วทิยา หรอืในสาขาวชิาหรอืทางทีG ก.จ.,ก.ท. หรอื ก.อบต. รบัรอง 
                    3. ไดร้บัปรญิญาเอกหรอืคณุวฒุอิยา่งอืGนทีGเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนัในสาขาวชิาหรอืทาง การ
พฒันาชมุชน การบรหิาร การปกครอง รฐัประศาสนศาสตร ์พฒันาสงัคม สหวทิยาเพืGอการพฒันาทอ้งถิGน สงัคม
วทิยา หรอืในสาขาวชิาหรอืทางทีG ก.จ.,ก.ท. หรอื ก.อบต. รบัรอง   

ระยะเวลาการจ้าง ทาํสญัญาจา้งไมเ่กนิคราวละ ๔ ปี 

ค่าตอบแทน  ZL,ddd  บาท 
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เอกสารหมายเลข ๑ 
 

         ตาํแหน่งที5รบัสมคัรและคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัพนักงานจ้างตามภารกิจ(มีคณุวฒิุ) 

                   ฝ่ายธรุการ   
                   งานธุรการ     

  N. ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ เลขทีGตาํแหน่ง dZ-ภ-dKL จาํนวน Z อตัรา  
        หน้าที5และความรบัผิดชอบหลกั  
            ปฏบิตังิานในฐานะเป็นผูช้ว่ยผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ซึGงไมจ่าํเป็นตอ้งใชผู้ส้าํเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญา ปฏบิตังิานเกีGยวกบังานดา้นธุรการ สารบรรณ  บนัทกึขอ้มลูหรอืบรหิารทั Gวไป ตามแนวทาง 
แบบอยา่ง ขั 2นตอน และวธิกีารทีGชดัเจน ภายใตก้ารกากบั แนะนา ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืGนตามทีG
ไดร้บัมอบหมาย  
         ลกัษณะงานที5ปฏิบติัในด้านต่างๆ ดงันี1   
           1. ด้านการปฏิบติัการ  

1.1 ปฏบิตังิานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบรหิารทั Gวไป ไดแ้ก่ การรบั-สง่หนงัสอื การ
ลงทะเบยีน  รบัหนงัสอื การรา่งโตต้อบหนงัสอืราชการ  การบนัทกึขอ้มลู การจดัทาํฎกีาเบกิจา่ยเงนิและ
การพมิพเ์อกสาร จดหมาย และหนงัสอืราชการต่าง ๆ การเตรยีมการประชมุ เป็นตน้  เพืGอสนบัสนุนให้
งานต่าง ๆ ดาํเนินไปดว้ยความสะดวกเรยีบรอ้ยตรงตามเป้าหมายมหีลกัฐานตรวจสอบได ้

1.2 จดัเกบ็เอกสาร หนงัสอืราชการ หลกัฐานหนงัสอื ตามระเบยีบวธิปีฏบิตั ิเพืGอสะดวกต่อการ
คน้หา และเป็นหลกัฐานทางราชการ 

1.3 รวบรวมขอ้มลู จดัเกบ็ขอ้มลูสถติ ิเชน่  สมดุลงเวลาปฏบิตัริาชการ รายชืGอพนกังาน ขอ้มลู
จาํนวนบุคลากร  เอกสารอืGน ๆ ทีGเป็นหลกัฐานตามระเบยีบวธิกีารปฏบิตัเิพืGอสะดวกต่อการคน้หาสาํหรบั
ใชเ้ป็นหลกัฐานตรวจสอบได ้ 

1.4 ตรวจสอบและสอบทานความถกูตอ้งของเอกสาร หนงัสอื และจดหมายต่างๆ ทีGเกีGยวขอ้งกบั
การดาํเนินงาน เพืGอใหแ้น่ใจวา่เอกสารทั 2งหมดมคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น  และปราศจากขอ้ผดิพลาด 

1.5 จดัทาํและแจกจา่ย ขอ้มลู เอกสาร หลกัฐาน หนงัสอืเวยีน  หรอืระเบยีบวธิปีฏบิตั ิเพืGอแจง้
ใหห้น่วยงานต่างๆทีGเกีGยวขอ้งรบัทราบ หรอืดาํเนินการต่างๆต่อไป 
          1.6 ดาํเนินการเกีGยวกบัพสัดุ ครภุณัฑย์านพาหนะ และเอกสารสถานทีGของหน่วยงาน เชน่ การ
จดัเกบ็รกัษา การเบกิจา่ยพสัดุครภุณัฑ ์ การจดัทาํทะเบยีนพสัดุครภุณัฑ ์การดแูลรกัษายานพาหนะและ
สถานทีG เพืGอใหก้ารดาํเนินงานดา้นพสัดุครภุณัฑ ์ ยานพาหนะ  และอาคารสถานทีGเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 
และมคีวามพรอ้มใชง้านอยูเ่สมอ 
          1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏบิตังิาน  เชน่  เอกสารตรวจรบัรองมาตรฐาน(ธรรมภบิาล) 
และเอกสารทีGเกีGยวขอ้งกบัการตรวจ เพืGอนําไปใชป้รบัปรงุการปฏบิตังิาน 
          1.8 จดัเตรยีมการประชมุ  บนัทกึการประชมุ และจดัทาํรายงานการประชมุ เพืGอใหก้ารประชมุ
เป็นดว้ยความเรยีบรอ้ย  และมหีลกัฐานในการประชมุ 

Z.\  จดัเตรยีม  และดาํเนินการผลติเอกสารต่าง ๆ ทีGเกีGยวขอ้งกบัประชมุ การฝึกอบรมสมัมนา 
นิทรรศการ และโครงการต่าง ๆ เพืGอใหเ้อกสารทีGถกูตอ้ง  ครบถว้น  และพรอ้มใชใ้นการดาํเนินงาน
ต่างๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ และตรงต่อเวลา 
           2. ด้านการบริการ  

2.1 เผยแพร ่แจกจา่ยขา่วสาร และเอกสารเกีGยวกบัความรูใ้นดา้นต่างๆ เพืGอประชาสมัพนัธง์าน
ของหน่วยงาน  
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2.2 ใหค้าํแนะนาเกีGยวกบัระเบยีบและวธิกีารปฏบิตังิานทีGอยูใ่นความรบัผดิชอบแก่ ผูร้ว่มงาน
หรอืหน่วยงานทีGเกีGยวขอ้งเพืGอความเขา้ใจอนัดใีนการปฏบิตังิาน และไหก้ารดาํเนินงานสาํเรจ็ ลุลว่ง  
           2.3 ประสานงานกบับุคคลภายในหน่วยงานเดยีวกนั ต่างหน่วยงาน หรอืประชาชนทั Gวไป เพืGอ
ใหบ้รกิาร หรอืขอความรว่มมอืเกีGยวกบัขอ้มลูเพืGอใชใ้นงานประชาสมัพนัธท์ีGตนรบัผดิชอบ  
          2.4 อาํนวยความสะดวกแก่ผูม้าตดิต่อ ดว้ยการใหค้วามรูใ้นดา้นต่าง ๆ ตามทีGตนปฏบิตั ิหน้าทีG
อยูใ่นอาํนาจหน้าทีG เพืGอใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารดา้นขอ้มลูขา่วสารทีGดจีากรฐั  
              คณุสมบติัเฉพาะสาหรบัตาํแหน่ง  
                มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึGงดงัต่อไปนี2  

1. ไดร้บัประกาศนียบตัรวชิาชพีหรอืคณุวฒุอิยา่งอืGนทีGเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิา
หรอืทางบญัช ีการขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจดัการ การธนาคาร
และธุรกจิการเงนิภาษาต่างประเทศ บรหิารธุรกจิ คอมพวิเตอร ์การโฆษณา การโรงแรม 
การประชาสมัพนัธ ์การทอ่งเทีGยว \นิเทศศาสตร ์สืGอสารมวลชน หรอืในสาขาวชิาหรอืทาง
อืGนทีG ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาํหนด วา่ใชเ้ป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนี2ได ้ 

2. ไดร้บัประกาศนียบตัรวชิาชพีเทคนิคหรอืคณุวฒุอิยา่งอืGนทีGเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั  
ในสาขาวชิาหรอืทางบญัช ีการขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจดัการ 
การธนาคารและธุรกจิการเงนิ ภาษาต่างประเทศ บรหิารธุรกจิ คอมพวิเตอร ์การโฆษณา 
การโรงแรม การประชาสมัพนัธ ์การทอ่งเทีGยว นิเทศศาสตร ์สืGอสารมวลชน หรอืใน
สาขาวชิาหรอืทางอืGนทีG ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาํหนด วา่ใชเ้ป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาหรบั
ตาํแหน่งนี2ได ้ 

3. ไดร้บัประกาศนียบตัรวชิาชพีชั 2นสงูหรอืคณุวฒุอิยา่งอืGนทีGเทยีบไดไ้มต่ํGากวา่นี2 ในสาขาวชิา
หรอื     ทางบญัช ีการขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจดัการ การ
ธนาคารและธุรกจิการเงนิ ภาษาต่างประเทศ บรหิารธุรกจิ คอมพวิเตอร ์การโฆษณา การ
โรงแรม การประชาสมัพนัธ ์การทอ่งเทีGยว นิเทศศาสตร ์สืGอสารมวลชน หรอืในสาขาวชิา
หรอืทางอืGนทีG ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาํหนด วา่ใชเ้ป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาหรบัตาํแหน่งนี2
ได ้ 

          ระยะเวลาการจ้าง ทาํสญัญาจา้งไมเ่กนิคราวละ ๔ ปี 

                    อตัราค่าตอบแทน   
Z. ไดร้บัคณุวฒุปิระกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรอืหรอืคณุวฒุอิยา่งอืGนทีGเทยีบไดใ้นระดบั

เดยีวกนั ในสาขาวชิาหรอืทางบญัช ีการขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจดัการ การ
ธนาคารและธุรกจิการเงนิภาษาต่างประเทศ บรหิารธุรกจิ คอมพวิเตอร ์การโฆษณา การโรงแรม การ
ประชาสมัพนัธ ์การทอ่งเทีGยว \นิเทศศาสตร ์สืGอสารมวลชน หรอืในสาขาวชิาหรอืทางอืGนทีG ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. กาํหนด วา่ใชเ้ป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนี2ได ้คา่ตอบแทนเดอืนละ 9,400.- บาท 
เงนิเพิGมคา่ครองชพีชั Gวคราว  K,ddd.- บาท รวมคา่ตอบแทน ZZ,_dd.- บาท  

๒. ไดร้บัประกาศนียบตัรวชิาชพีเทคนิคหรอืคณุวฒุอิยา่งอืGนทีGเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ใน
สาขาวชิาหรอืทางบญัช ีการขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจดัการ การธนาคารและ
ธุรกจิการเงนิ ภาษาต่างประเทศ บรหิารธุรกจิ คอมพวิเตอร ์การโฆษณา การโรงแรม การ
ประชาสมัพนัธ ์การทอ่งเทีGยว นิเทศศาสตร ์สืGอสารมวลชน หรอืในสาขาวชิาหรอืทางอืGนทีG ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. กาํหนด วา่ใชเ้ป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาหรบัตาํแหน่งนี2ได ้คา่ตอบเดอืนละ ๑๐,๘๔๐.- บาท  
เงนิเพิGมคา่ครองชพีชั Gวคราว  K,ddd.- บาท รวมคา่ตอบแทน Z๒,๘๔๐.- บาท  
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๓. ไดร้บัประกาศนียบตัรวชิาชพีชั 2นสงูหรอืคณุวฒุอิยา่งอืGนทีGเทยีบไดไ้มต่ํGากวา่นี2 ในสาขาวชิา

หรอื     ทางบญัช ีการขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจดัการ การธนาคารและธุรกจิ
การเงนิ ภาษาต่างประเทศ บรหิารธุรกจิ คอมพวิเตอร ์การโฆษณา การโรงแรม การประชาสมัพนัธ ์การ
ทอ่งเทีGยว นิเทศศาสตร ์สืGอสารมวลชน หรอืในสาขาวชิาหรอืทางอืGนทีG ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาํหนด 
วา่ใชเ้ป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาหรบัตาํแหน่งนี2ได ้คา่ตอบแทนเดอืนละ ZZ,Ldd.- บาท   เงนิเพิGมคา่ครอง
ชพีชั Gวคราว  1,`[L.- บาท รวมคา่ตอบแทน ZN,K[L.- บาท 
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เอกสารหมายเลข ๑ 

 
           ตาํแหน่งที5รบัสมคัรและคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัพนักงานจ้างตามภารกิจ(ทกัษะ) 
สาํนักปลดั 
ฝ่ายปกครอง  
              งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   

3. พนกังานดบัเพลงิ (ทกัษะ)เลขทีGตาํแหน่ง dZ-ภ-dKd จาํนวน Z อตัรา 
หน้าที5และความรบัผิดชอบหลกั 
ทาํหน้าทีGเป็นพนกังานประจาํรถดบัเพลงิชว่ยเหลอืในการดบัเพลงิประจาํรถบรรทุกนํ2าชว่ยเหลอื 

การปฏิบัติงานของพนักงานขบัรถบรรทุกนํ2าหรืองานอืGนใดเกีGยวข้องและปฏิบัติงานตามทีGผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
  คณุสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง 

1. มคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมในการปฏบิตังิานในหน้าทีGและมคีวามรูใ้นเรืGองเครืGองมอื
ดบัเพลงิ 

และนํ2ายาเคมต่ีางๆหรอื 
2. ไดร้บัประกาศนียบตัรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภยัหรอืไดร้บัการฝึกจากหน่วยดบัเพลงิของ

ทาง 
ราชการมาแลว้ โดยมหีนงัสอืรบัรองจากหน่วยทีGฝึกใหแ้ละ 

3. มคีวามรู้ ความสามารถและทกัษะในงานทีGจะปฏบิตัไิม่ตํGากว่า L  ปี โดยจะต้องมหีนังสอื
รบัรอง 

จากหน่วยงานหรอืสว่นราชการ 

          ระยะเวลาการจ้าง ทาํสญัญาจา้งไมเ่กนิคราวละ ๔ ปี 

                    อตัราค่าตอบแทน   
       คา่ตอบแทนเดอืนละ 9,400.- บาท เงนิเพิGมคา่ครองชพีชั Gวคราว  K,ddd.- บาท  
รวมคา่ตอบแทน ZZ,_dd.- บาท  
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เอกสารหมายเลข ๑ 
 

           ตาํแหน่งที5รบัสมคัรและคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัพนักงานจ้างตามภารกิจ(ทกัษะ) 

 
กองการศึกษา 
ฝ่ายบริหารการศึกษา 
                       ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

  L.ผูด้แูลเดก็(ทกัษะ) เลขทีGตาํแหน่ง d[-อ-d_d  จาํนวน Z อตัรา 
คุณสมบัติสำหรับการจ0าง 

 กาํหนดลกัษณะงานและคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งโดยใชท้กัษะเฉพาะของบุคคล ซึGงตอ้ง

เป็นผูม้คีวามรู้ ความสามารถและทกัษะในงานทีGปฏบิตัไิม่ตํGากว่า L ปี และทกัษะของบุคคลดงักล่าว

จะตอ้งสามารถพสิจูน์ใหเ้หน็ถงึความมทีกัษะในงานนั 2นๆโดยมหีนงัสอืรบัรองการทาํงานจากนายจา้งหรอื

หน่วยงานซึGงระบุถงึลกัษณะงานทีGไดป้ฏบิตัหิรอืมทีกัษะเฉพาะบุคคลดว้ยการทดลองปฏบิตั ิ

หน้าทีGและความรบัผดิชอบ 

 ปฏิบัติหน้าทีGเกีGยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน

ปฏบิตังิานทางวชิาการของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ และปฏบิตัหิน้าทีGตามทีGไดร้บัมอมหมาย 

ระยะเวลาการจา้ง 

 ทาํสญัญาจา้งไมเ่กนิคราวละ ๔ ปี 
อตัราคา่ตอบแทน 

๑. คา่ตอบแทนเดอืนละ 9,400.- บาท เงนิเพิGมคา่ครองชพีชั Gวคราว  K,ddd.- บาท  
รวมคา่ตอบแทน ZZ,_dd.- บาท  
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เอกสารหมายเลข ๑ 

 
         ตาํแหน่งที5รบัสมคัรและคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

                                      คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัพนักงานจ้างทั 5วไป  
 
พนักงานจ้างทั 5วไป 
 กองช่าง 
                   ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

งานสาธารณูปโภค 
M. คนงาน เลขทีGตาํแหน่ง dL-ท-dZZ จาํนวน Z  อตัรา 

 หน้าทีGความรบัผดิชอบ 
                     ปฏบิตังิานทีGตอ้งใชแ้รงงานทั GวไปและปฏบิตังิานตามทีGผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
 คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหน่ง 
                  มคีวามเหมาะสมในการปฏบิตังิานในหน้าทีG 
ความรูค้วามสามารถทีGตอ้งการ 

Z.มคีวามสามารถเหมาะสมแก่การปฏบิตังิานในหน้าทีG 
K.มมีาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรม เพืGอเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าทีG 

คา่ตอบแทน  อตัราเงนิเดอืน เดอืนละ \,ddd บาท คา่ครองชพี Z,ddd บาทรวมZd,ddd บาท 
ระยะเวลาการจา้ง  ระยะเวลาจา้งคราวละไมเ่กนิ Z ปี 
 
 กองสาธารณสขุและสิ5งแวดล้อม 
 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ 

งานสาธารณสขุาภิบาลอนามยัสิ5งแวดล้อม   
`. คนงาน  เลขทีGตาํแหน่ง dM-ท-dKZ  จาํนวน   Z อตัรา 

 หน้าทีGความรบัผดิชอบ 
                     ปฏบิตังิานทีGตอ้งใชแ้รงงานทั GวไปและปฏบิตังิานตามทีGผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
 คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหน่ง 
                  มคีวามเหมาะสมในการปฏบิตังิานในหน้าทีG 
ความรูค้วามสามารถทีGตอ้งการ 

Z.มคีวามสามารถเหมาะสมแก่การปฏบิตังิานในหน้าทีG 
K.มมีาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรม เพืGอเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าทีG 

คา่ตอบแทน  อตัราเงนิเดอืน เดอืนละ \,ddd บาท คา่ครองชพี Z,ddd บาทรวม Zd,ddd บาท 
ระยะเวลาการจา้ง  ระยะเวลาจา้งคราวละไมเ่กนิ Z ปี 
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กองการศึกษา 
ฝ่ายบริหารการศึกษา 
                       ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

[.ผูด้แูลเดก็(ทั Gวไป)  เลขทีGตาํแหน่ง d[-ท-dKL  จาํนวน Z อตัรา 

หน้าที5และความรบัผิดชอบของตาํแหน่งและลกัษณะงานที5ปฏิบติั 

  ปฏบิตัหิน้าทีGเกีGยวกบัการอบรมเลี2ยงดูเดก็ก่อนวยัประถมศกึษาให้มคีวามรู้ความคดิ                   
ความประพฤต ิความพรอ้มและจดัแนวประสบการณ์ใหเ้ดก็มคีวามพรอ้มทีGสอดคลอ้งกบัพฒันาการของ
เดก็และปฏบิตัหิน้าทีGอืGนทีGเกีGยวขอ้งและตามทีGผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

คา่ตอบแทน  อตัราเงนิเดอืน เดอืนละ \,ddd บาท คา่ครองชพี Z,ddd บาทรวม Zd,ddd บาท 
ระยะเวลาการจา้ง  ระยะเวลาจา้งคราวละไมเ่กนิ Z ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


