
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 

ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕60 
........................................................... 

 ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕60   ฉะนั้น  อาศัย
อ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2547  
หมวด 4  การสรรหา และการเลือกสรร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้        

๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง 
 1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 8 ต าแหน่ง 10 อัตรา 

- ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างคราวละ ไม่เกิน 4 ปี 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างคราวละ ไม่เกิน 4 ปี 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างคราวละ ไม่เกิน 4 ปี 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จ านวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างคราวละ ไม่เกิน 4 ปี 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างคราวละ ไม่เกิน 4 ปี 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 3 อัตรา ระยะเวลาการจ้างคราวละ ไม่เกิน 4 ปี 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร จ านวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างคราวละ ไม่เกิน 4 ปี 
- ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ผู้มีทักษะ) จ านวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างคราวละ ไม่เกิน 
4 ปี 

 1.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถกู้ชีพ กู้ภัย) จ านวน 1 อัตรา 
ระยะเวลาการจ้างคราวละ ไม่เกิน 1 ปี 
รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ ปรากฏตาม (ภาคผนวก ก.) แนบท้ายประกาศฯ นี้ 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด ๑  ข้อ ๔  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2547 ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๖๐  ปี  (นับถึงวันรับสมัครสอบ) 
    เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษไม่เกิน  ๗๐  ป ี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน   
    ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ดังนี้    
    ก. โรคเร้ือนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
    ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
    ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
    ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง  หรือ 
     เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

/ (6) ไม่เป็น .... 



(๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผดิทางอาญา   
     เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ จากรัฐวิสาหกิจ  
    หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ           
    รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ
ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล มายื่นด้วย 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ รายละเอียด
ปรากฏตาม (ภาคผนวก ก.)  แนบท้ายประกาศฯ นี้ 

3.  การรับสมัคร 
 3.1 วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่งำน
บรหิำรงำนบุคคล ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 20 

ตุลาคม 2559 (ในวันและเวลาราชการ)  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ตื่น  โทรศัพท์  (มือถือ เครือข่าย AIS) 097 923 2228 (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางเว็บไซด์  
www.maetuen.go.th  

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเองพร้อมหลักฐานการสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริง และรับรองส าเนาความถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ 
  (๑)  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (๓) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและทะเบียนแสดงผลการเรียน ที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่รับสมัคร            จ านวน  ๑  ฉบับ 

(๔)  รูปถ่ายหนา้ตรงไมส่วมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า   ขนาด  ๑  นิ้ว    ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน  
(นับถึงวนัรับสมัคร)  จ านวน ๓ รูป โดยก าหนดให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรปู 

(๕)  ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
และตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล และให้มีค ารับรองว่าไม่มี
สารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกาย (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับแต่วันตรวจร่างกาย และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น) 

(๖) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน (ถา้มี) 
  (7) ส าเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี) เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส , ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล    
  (8) ส าเนาถ่ายเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

ส าหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเ ฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร และหากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดตามประกาศรับสมัครฯ นี้  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบ ไม่มีสิทธิได้รับการสอบและไม่มสีิทธิในการจ้างเป็นพนักงานจ้าง หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้
มีสิทธิเข้ารับการสอบ หรือจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วแต่กรณี  

 
/ 3.3 ค่าธรรมเนียม .... 



3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ต าแหน่งละ 50 บาท  
หมายเหต ุเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่คืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว 

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และสถานที่สอบประเมิน
สมรรถนะ ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ดังต่อไปนี้ 
 5.๑ หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันทั้ง 2 ต าแหน่ง  แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  คือ 
  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)      50   คะแนน 
  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  50   คะแนน 
  ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)            ๑๐๐   คะแนน 

 5.๒ การสอบแข่งขันจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน  และจะทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ในวันเดียวกัน   รายละเอียดปรากฏตาม 
(ภาคผนวก ข.) แนบท้ายประกาศฯ นี้ 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อย

ละ 60  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ  ในกรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันพิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนน
สัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่งเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูง
กว่า โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

7. ก าหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบแข่งขัน ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 
2559  ณ สถานที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่นก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน
สมรรถนะ รายละเอียดปรากฏตาม (ภาคผนวก ค.) แนบท้ายประกาศฯ นี้ 

8. อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จะได้รับ 
 ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการแต่งตั้งตามต าแหน่งที่สมัครสอบแข่งขันได้ โดยจะได้รับค่าตอบแทน  
ดังต่อไปนี้ 
 8.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป, ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา, ผู้ช่วย
นักวิชาการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
  - อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท 
 8.2 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร, ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ, ผู้ช่วย
นายช่างไฟฟ้า, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ผู้มีทักษะ) 
  - อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-  บาท 
  - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวในอัตราเดือนละ 2,000.-  บาท 
  รวมค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 11,400.- บาท 
 8.3 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถกู้ชีพ กู้ภัย) 
  - อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-  บาท 
  - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวในอัตราเดือนละ 1,000.-  บาท 
  รวมค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 10,000.- บาท  

 

/ 9. การประกาศ .... 



9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 9.1 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามล าดับคะแนน ที่สอบได้ในวัน
พฤหัสบดีที่  27 ตุลาคม 2559  โดยจะปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น และทางเว็บไซต์ 
www.maetuen.go.th และจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวไว้เป็นเวลา 1 ปี  นับจากวันประกาศผลการสอบ
คัดเลือก แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็น
อันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัว 

9.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้ขึ้นบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิ กการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรร 
  - ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
  - ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอ านาจจ้างก าหนด 

- ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจจะเข้าปฏบิัตหิน้าที่ไดต้ามก าหนดเวลาทีจ่ะจา้งในต าแหน่งที่สอบได ้
- ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน   

๑0. เงื่อนไขการจ้างและระยะเวลาการจ้าง 
10.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งและท าสัญญาจ้างได้

ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีระยะเวลาการ
จ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี  ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2558-2560) ด้วย 

10.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างทั่วไปจะได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ทั่วไป  โดยมีระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2558-
2560) ด้วย 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่  4  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

                  

       (ลงชื่อ) 

 (นายจ าลอง  ปันดอน) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตืน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก. 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ลงวันที่ 4 ตุลาคม  2559 
...................................................................... 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (รหัสต าแหน่ง 01) 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป  ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่ น
ตามที่ได้รับมอบหมาย    

โดยมีลักษณะงานที่ปฏบิัติในดา้นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ  

- ประสานงาน จัดเตรียม และจัดท าเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการประชุม การบรรยาย 
และการด าเนินงานตางๆ ของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารมีเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนในการด าเนินการประชุม 
การบรรยาย และการด าเนินงานต่างๆ  

- จัดท าตารางนัดหมายในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้ผู้บรหิาร เพื่อบรหิารเวลาของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดตอ่หน่วยงาน  

- รับ-ส่ง ลงทะเบียน บันทึก คดัแยกประเภท และจัดส่งหนังสือ และเอกสารของราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่จดัส่งใหบุ้คคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้อยา่งถูกตอ้งสมบูรณ ์  

- จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ นอกงบประมาณ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้สามารถ
เบิกจ่ายเงินได้ทันตามก าหนดเวลาและสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องสูงสุด  

- ประสานและจัดท างานรฐัพิธีหรืองานราชพิธีต่างๆ เพื่อใหง้านด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
- จัดการงานต่างๆ หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานรักษาความ

ปลอดภัย งานจดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิต ิงานแปลเอกสาร งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ 
งานติดตามผลงาน เป็นต้น เพื่อดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้บริหาร
หรือหน่วยงานต่างๆ สูงสุด 

- จัดเตรียม จัดพิมพ์จดหมาย หนังสือ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร 
เตรียมเร่ืองและเตรียมการส าหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ท ารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ เพี่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปได้โดยสะดวกราบรื่นตามวัตถปุระสงค์ของหน่วยงาน  

- จัดเก็บ และรักษาขอ้มูลสถติิ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และค าส่งต่างๆ ของหน่วยงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพือ่ใหม้ีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

- จัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถปุระสงค์ของหน่วยงาน  

- สอบทานความถูกตอ้งของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบการด าเนินงานเพื่อให้แน่ใจ
ว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด รวบรวมแผนงาน และผลการปฏิบัติงานต่างๆ ของ
หน่วยงาน และรวมจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในการน าไปใช้และปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่อไป  

- ช่วยผู้บรหิารติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมทั้งการตดิตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรอืการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บรหิาร  เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา
ที่ก าหนดไว้  และบรรลุตามวัตถปุระสงค์ของหน่วยงาน  

 
/ - ให้ค าแนะน า ... 



- ใหค าแนะน า ช่วยเหลือกับผู้มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจและสะดวก
รวดเร็วในการท างาน  

- ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร
ทั่วไป เพื่อน ามาประยุกตใ์ชในการปฏิบัตงิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  

- ปฏิบัตงิาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพือ่สนับสนุนให้หน่วยงานและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินบรรลุภารกจิที่ก าหนดไว้ 

2. ด้านการวางแผน  
- วางแผนการท างานของตนเอง ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ

ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน  

  - ประสานการท างานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงาน ประสานงานกับสมาชิก
ภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

4. ด้านการบริการ  
- ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน

ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
    สายงานนี้คลุมถงึต าแหน่งต่างๆ  ที่ปฏิบัตงิานเลขานุการและงานบริหารทั่วไปซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏบิัติตามแต่จะ
ได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากดขอบเขตหน้าที่ เช่น ตดิต่อนัดหมาย จัดงานรับรอง และงานพิธีต่างๆ เตรียมเร่ืองและเตรียมการส าหรับ
การประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่นๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ  
หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
บุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ งานแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งาน
รวบรวมข้อมูลสถติิ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อืน่ที่เก่ียวขอ้ง 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนี้ได้ 

2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. มีสุขภาพแข็งแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (รหัสต าแหน่ง 02) 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับตน้ ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
งานด้านการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานดา้นการศึกษาทั้งในระบบ 

นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและที่เก่ียวข้อง 
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบายแผนมาตรฐานการศึกษา หลักสูตร 

แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 

- ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาจัดตั้ง หรือ
ยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ร่วมวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด เพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามที่ต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อการ   จัดการศึกษา 

- จัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและส่งเสริมสนับสนุนการ    จัดการศึกษา 
- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้

จัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
- ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา เคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานด้าน

การศึกษา 
- ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอขอ

ประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร 
- ประสานและร่วมด าเนินการเร่ืองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ต่างๆ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   
- ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรืองบประมาณสนับสนุนโรงเรียน 

เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม
และเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

- ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลให้เด็กในท้องถิ่นมีการเจริญเติบโตที่
ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย 

- จัดท าโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆ ในท้องถ่ินเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่งมรดกล้ าค่าของท้องถ่ิน 

- ศึกษา  และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานการศึกษา 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.  ด้านการวางแผน 
- วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้

ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3.  ด้านการประสานงาน 

- ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 

/ - ชี้แจงและรายงาน ... 



- ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 4.  ด้านการประสานงาน 

- จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการ ศึกษาและ แหล่งความรู้ 
เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

- ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้ค าแนะน าปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน นิสิต 
นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป 

- ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนว
การศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับ
บุคคลทั่วไป 

- เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดท าวารสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ 
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

- จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการศึกษา
เพื่อสอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผน
การศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานการศึกษา ตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ท าความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัย
การศึกษา การวางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล 
ด าเนินการและแก้ไขปัญหาขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
หลักการ  ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เช้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังท าหน้าที่จัดท าแผน
และระบบงานสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ งานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหาร
วิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1.ได้รับปริญญาตรีหรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั  ในสาขาวชิาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์  หรือสาขาวิชา
อื่นหรือทางอื่นที่  ก.จ.,  ก.ท. และ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครู 

2. ไม่เป็นผูป้ระพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. มีสุขภาพแข็งแรง 

 

 

 

 

 
 



ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (รหัสต าแหน่ง 03) 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการสาธารณสุข ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัตกิาร 
  - ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับ
งานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้ าระวังโรค การปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลและการก าหนดมาตรฐานสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ การบริการ
อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะโภชนาการ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ 
การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมาย
สาธารณสุขเพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี 
  - สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข การ
ส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
  - ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ 
  - ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ
โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มี่
ความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 
  - ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ การเฝ้าระวัง
โรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานเพื่อพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
  - ช่วยจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง บุคลากร
ทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
  - ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ้า
ระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
  - ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่สาธารณะ
ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
  - ร่วมประเมินกิจกรรมเพื่อความสะอาด เช่น การรักษาความสะอาดของชุมชน การเก็บขยะของชุมชน การ
จัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น  เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไข
ปัญหาหรือเหตุร าคาญที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ 
  - ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการแพทย์และสาธารณสุข 
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  - ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและสุขภิบาลเพื่อ
ก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการด าเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
  - ช่วยด าเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพและด้าน
สุขภิบาล โดยการก าหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรง
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  - จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้เกิดความพร้อมและความราบรื่นในการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ 
  - รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคี เช่น สสส. สสจ. สสอ. สอ. อสม. สปสช. เป็นต้น เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 

/ - รวบรวม .... 



  - รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝ้าระวังและควบคุมการระบาด
ของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อประกอบการวางแผนการสุขาภิบาลที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์และความจ าเป็นของท้องถ่ิน 
 2. ด้านการวางแผน 
  - วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  - วางแผนวัดผล ประเมินผลการท างานในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
 3. ด้านการประสานงาน 
  - ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  - ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  - ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 
 4. ด้านการบริการ 
  - ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การน าไปใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้ง
สนับสนุนงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น 
  - สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงานเพื่อเป็นความรู้และให้
สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
  - ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการ
เรียนรู้และเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข 
  - ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความช านาญ และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  - อบรมให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครู นักเรียนเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล และการควบคุมโรค เป็น
ต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล ก าหนดระบบและวิธีการด้าน
นิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผลและประเมินผลงานด้านสาธารณสุขการสอนและอบรมด้านสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เก่ียวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ 
สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทาง
หรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาลชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์
การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. มีสุขภาพแข็งแรง 

 



ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร (รหัสต าแหน่ง 04) 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเกษตร 
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
- ช่วยท าการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  ทดลอง  ทดสอบ  วิเคราะห์  ตรวจสอบ  รับรอง  ทางด้านวิชา

การเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
- ผลิต  และให้บริการ  ด้านพืช  ไหม  และปัจจัยการผลิต  เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย  และมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 
- ปฏิบัติการด้านวิชาการเกษตร  เช่น  การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย    การพัฒนา ที่ดิน การส่งเสริม

การเกษตร การจัดการไร่นา การใช้น้ า เป็นต้น เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรและบุคลคลทั่วไป 
- ช่วยวางแผน  ส่งเสริมการผลิต  จัดโครงการสนับสนุนการผลิตของการเกษตรกรและส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการอนุรักษ์ฟื้นฟูการปลูกพืชประจ าท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตของการเกษตรและอนุรักษ์พันธ์พืชหายาก 

- ช่วยตรวจและควบคุมการน าเข้า ส่งออก และการน าผ่านของพืช ผลผลิตจากพืชและวัสดุการเกษตรและ
ช่วยตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาต และเพื่อควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมาย 

- จัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

2.  ด้านบริการ 
  - สาธิต แนะน า ส่งเสริม ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แก่เกษตรกร ยุวเกษตร หรือบุคคล
ทั่วไป เพื่อน าความรู้ไปปฏิบัติ 
  - ประสานงานกับหนว่ยงานต่าง ๆ  และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตร  เพื่อให้ มีการแก้ไขปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ     เกี่ยวกับการเกษตร
ด้านต่างๆ เช่น การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและการก าจัดศัตรูพืชการส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
เกษตรแก่เกษตรกร การควบคุมการน าเข้าและส่งออกของพืชและผลิตผลจากพืชและวัสดุการเกษตร ตลอดจนการช่วยเหลือ
นักวิชาการเกษตรในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเก่ียวกับวิชาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ 
การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นหรือทางอื่นที่  ก.จ.  
ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. มีสุขภาพแข็งแรง 

 
 
 
 
 
 



ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (รหัสต าแหน่ง 05) 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
- ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป ได้แก่  การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับ

หนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน      และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และ
หนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตาม
เป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

- จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ          เพื่อสะดวกต่อการค้นหา 
และเป็นหลักฐานทางราชการ 

- รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูลจ านวนบุคลากร 
เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 

- ตรวจสอบ และตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ    ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 

- จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อแจ้งให้หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 

- ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา 
การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ เพื่อให้การด าเนินงานด้าน
พัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจสอบรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และ
เอกสารที่เก่ียวข้องกับการตรวจ เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

- จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีหลักฐานการประชุม 

- จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม            การฝึกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
และตรงต่อเวลา 

- ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เช่น  จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่
ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

- อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานทุกส่วนของหน่วยงานในเรื่องการประชุม และ
การด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปจามก าหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ 

- ศึกษา  และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานสารบรรณ 
งานธุรการ งานบริหารงานทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์   งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงาน
ประชุม เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ด้านบริการ 

- ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง           2 . 2   ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

- ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
- ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  และปฏิ บัติหน้าที่อื่นที่

เก่ียวข้องตามที่ได้มอบหมาย 
/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ... 



ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง  
โต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  ตรวจทานหนังสือ  การด าเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินการ
เก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ  การด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือ จัดเตรีมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ  ก.อบต.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงาน
ของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. มีสุขภาพแข็งแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (รหัสต าแหน่ง 06) 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับตน้ซึ่งไม่จ าเปน็ต้องใช้ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเขียนแบบ 
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
- ส ารวจ อออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรม  โครงสร้าง และระบบงาน

ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ 
- ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อน ามาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์ 
- ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคาและน าไปสู่การก่อสร้างตาม

วัตถุประสงค์ 
- ศึกษา  และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานเขียนแบบ 

เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

สังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
 2.  ด้านบริการ 

- ให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และในการด าเนินงานส าเร็จลุล่วง  

- ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการและให้ความช่วยเหลือใน
งานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างเขียนแบบ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ     เก่ียวกับการเขียนแบบ
และคัดลองแบบ แปลนของทางอาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เขียนแผนที่ต่างๆ เช่น แผนที่แสดงเส้นทาง 
แนวทาง หรือภูมิประเทศ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง 
ก่อสร้าง ช่างยา ช่างเขียนแบบเทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม  หรือสาขาวิชาอื่นหรือทางอื่นที่  ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. มีสุขภาพแข็งแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (รหัสต าแหน่ง 07) 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า 
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
- ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล 

บ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า  ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและ
โทรคมนาคม ระบบสารเทศ ระบบการควบคุมอัตโนมัติ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ใน
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธภิาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

- จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน บ ารุงรักษา 
- ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมาย

ก าหนด 
- เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีจ านวนเพียงพอ

และพร้อมต่อการท างาน 
 2. ด้านบริการ 

- ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในเละภายนอกหน่วยงาน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

- ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงาน
ได้อย่างครอบคลุม และมรประสิทธิภาพ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับ ตรวจ ทดสอบ สร้าง 
ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบ ารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ค านวณราคาและประมาณ
ราคาในการด าเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น หรือ
ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานบริหารด้านช่างไฟฟ้า  และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี
โทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาอื่นหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. มีสุขภาพแข็งแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ชื่อต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (รหัสต าแหน่ง 08) 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใด
ชนิดหนึ่ง รายละเอียดตามลักษณะงานที่ปฏิบัติและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย       
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้ 
  - รถแทรคเตอร์ขนาดเคร่ืองยนต์ตั้งแต่ 150 บี.เอช.พี. ข้ึนไป 
  - รถปาดดินที่ขบัเคลื่อนด้วยตัวเอง  
  - รถกระบะเท ความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป 
  - รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด 

- รถลาก รถพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป 
- เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ (Power หรือ Finisher) 

 - รถยกแบบทรัคเครน ขนาดเกิน 5 ตันขึ้นไป 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นพนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี  และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายก าหนด (ท.2) 

2. วุฒิการศึกษา มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะบุคคล ทีไ่ม่ไดผ้่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาใด 
เป็นการเฉพาะ (ไม่มีคุณวุฒ)ิ 

3. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
4. มีสุขภาพแข็งแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 
ชื่อต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ขบัรถยนต์ (รถกู้ชีพ – กู้ภัย) (รหัสต าแหน่ง 09) 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   

เพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์  

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
            ปฏิบัติงานขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
1. วุฒิการศึกษา มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะบุคคล ที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาใด 

เป็นการเฉพาะ (ไม่มีคุณวุฒิ) 
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายก าหนด (ท.2) 
3. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
4. มีสุขภาพแข็งแรง 

 
*********************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 8 ต าแหน่ง 10 อัตรา 

และ พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ลงวันที่ 4 ตุลาคม  2559 

....................................................................................... 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดงันี้ 

สมรรถนะ 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

วิธีการประเมิน 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
    รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบมีดังต่อไปนี้ 

1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล 
     ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล  โดย
สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์
เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น จากข้อมูลสมมติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และ
สรุปผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ  
โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 
  1.2 วิชาภาษาไทย 
     ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการสรุป
ความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้
พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า 
ประโยค หรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่
เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถของต าแหน่งตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
    รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ มีดังต่อไปนี้ 
  (2.1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  (2.2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  (2.3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  (2.4) พระราชบัญญัติแผนและขั้นดอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  (2.5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  (2.6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
  (2.7) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
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โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
(ทุกต าแหน่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
(ยก เ ว้นต าแหน่ งพนั กงานขับรถ
จักรกลเบา และพนักงานจ้างทั่วไป 
(ขับรถกู้ชีพ – กู้ภัย) 
 
 
 
 
 
 



สมรรถนะ 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

วิธีการประเมิน 

    (2.8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
    (2.9) กฎหมาย ระเบียบและข้อสั่ งการอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
ต าแหน่งที่เข้ารับการสรรหา 
3. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
เฉพาะต าแหน่งพนักงานขับรถจักรกลเบา และพนักงานจ้างทั่วไป 
(ขับรถกู้ชีพ – กู้ภัย) 
  - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร อาทิ พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535 และ
องค์ประกอบของกฎหมายจราจร มี 6 อย่างดังนี้ (20 คะแนน) 
1. ตัวบทกฎหมาย ซึ่งจะก าหนด สิทธิ และ หน้าที่ของผู้ใช้รถและใช้
ถนนผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
2. ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ คนขับรถทุกชนิด(รวมถึงคนนั่งหรือซ้อน
รถด้วย) คนที่ต้องใช้ถนน (เดินเท้าข้ามถนน จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์) 
3. ผู้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้แก่ เจ้าพนักงานจราจร พนักงาน
เจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน ฯลฯ 
4. เครื่องมือในการใช้บังคับ ได้แก่ เครื่องหมายจราจร และสัญญาณ
จราจร ฯลฯ 
5. เครื่องมือในการจับกุม ได้แก่ เครื่องจับความเร็ว เครื่องตรวจ
แอลกอฮอล์เคร่ืองตรวจวัดควัน เครื่องตรวจวัดเสียง เครื่องตรวจวัด
ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 
6. วิธีการบังคับหรือการลงโทษ ได้แก่ การว่ากล่าวตักเตือน การ
เปรียบเทียบปรับ การลงโทษจ าคุก การพัก 
ใช้ใบอนุญาตขับรถ การเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ 
  - ทดสอบภาคปฏิบัติเฉพาะต าแหน่ง (ขับขี่รถตามประเภทต าแหน่ง) 
(30 คะแนน) 
4. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) รายละเอียดเกี่ยวกับ
การสอบมีดังต่อไปนี้ 
  - ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่
ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการ
อื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น 
ประเมินบุคคลโดยตั้งสถานการณ์จ าลอง การปฏิบัติงานจริง ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ ก าหนดในวันสอบ และพิจารณาจาก
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ใน
เร่ืองการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม  การ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 
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โดยวิธีการสอบสัมภาษณ ์
(ทุกต าแหน่ง) 
 

รวมทั้งหมด 200  

หมายเหตุ   การด าเนนิการทดสอบ ภาค ก , ภาค ข และภาค ค จะด าเนนิการทดสอบในวันเดยีวกัน 



ภาคผนวก  ค. 
ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครฯ วันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ลงวันที่ 4 ตุลาคม  2559 
...................................................................... 

วัน-เดือน-ป ี ก าหนดการ หมายเหตุ 
5 - 11 ตุลาคม 2559 ประกาศรับสมัครสอบฯ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 

หรือเว็บไซต์ www.maetuen.go.th 12 – 20 ตุลาคม 2559 รับสมัครสอบฯ 
21 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และ

สถานที่ในการสอบ 
25 ตุลาคม 2559 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ ์
27 ตุลาคม 2559 ประกาศผลสอบฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางสอบ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ลงวันที่ 4 ตุลาคม  2559 
 

วัน-เดือน-ปี/และเวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 
25 ตุลาคม 2559 
เวลา 09.30 น. – 10.30 น. 

สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก.) 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

25 ตุลาคม 2559 
เวลา 11.00 น. - 12.00 น. 

สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข.) 

- โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
- ทดสอบภาคปฏิบัติ ( ขับขี่ รถตาม
ประเภทต าแหน่ง) 

25 ตุลาคม 2559 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค.) 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ - ผู้สมัครฯ ควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาเริ่มต้นการสอบ 30 นาที ทางคณะกรรมการจะมีสัญญาณให้เข้า
ห้องสอบก่อนเร่ิมต้นการสอบ 10 นาที และเข้าห้องสอบทันทีที่มีสัญญาณอนุญาตให้เข้าห้องสอบให้ผู้สมัคร
ฯ นั่งสอบตามเก้าอี้มีรหัสของตนเองติดไว้ จะเปลี่ยนที่นั่งสอบโดยพลการไม่ได้ 
- ห้ามผู้สมัครฯ ออกจากห้องสอบก่อน 15 นาที นับจากเวลาที่เร่ิมต้นการสอบ 

  - ผู้สมัครฯ ที่มาถึงห้องสอบหลังจากการสอบได้เร่ิมต้นแล้วไม่เกิน 10 นาที จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการสอบ กรณีผู้สมัครฯ ถึงห้องสอบแล้ว และคณะกรรมการควบคุมการ
สอบประกาศให้เข้าห้องสอบแต่ผู้สมัครฯ ไม่ยอมเข้าห้องสอบ คณะกรรมการควบคุมการสอบอาจไม่
อนุญาตให้เข้าห้องสอบได้   ห้ามผู้สมัครฯ เข้าห้องสอบสายเกินกว่า 15 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นการ
สอบ 

*************************************************** 


