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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
...........................................................
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจาปีงบประมาณ ๒๕61 ฉะนั้นอาศัย
อานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547
หมวด 4 การสรรหา และการเลือกสรร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง
1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 4 ตาแหน่ง 5 อัตรา
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จานวน 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้างคราวละ ไม่เกิน 3 ปี
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สังกัดสานักปลัด และกองช่าง) จานวน 2 อัตรา ระยะเวลาการ
จ้างคราวละ ไม่เกิน 3 ปี
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร (สังกัดสานักปลัด) จานวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างคราวละ
ไม่เกิน 3 ปี
- ต าแหน่ง ผู้ ช่ วยเจ้ าพนักงานป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภัย (สั ง กั ด ส านัก ปลั ด ) จ านวน 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้างคราวละ ไม่เกิน 3 ปี
1.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา
- ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถแทรคเตอร์ – สังกัดสานักปลัด) จานวน 1 อัตรา ระยะเวลา
การจ้างคราวละ ไม่เกิน 1 ปี
รายละเอียดตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ ปรากฏตาม (ภาคผนวก ก.) แนบท้ายประกาศฯ นี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด ๑ ข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2547 ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันรับสมัครสอบ)
เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษไม่เกิน ๗๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
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(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ จากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้ องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ
กาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไ ว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ รายละเอียด
ปรากฏตาม (ภาคผนวก ก.) แนบท้ายประกาศฯ นี้
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 18 มกราคม 2561 (ในวันและเวลา
ราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น โทรศัพท์ 052 005
991 (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางเว็บไซด์ www.maetuen.go.th
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเองพร้อมหลักฐานการสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริง และรับรองสาเนาความถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ
(๑) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
(๓) สาเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและทะเบียนแสดงผลการเรียน ที่ ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่รับสมัคร
จานวน ๑ ฉบับ
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันรับสมัคร) จานวน ๓ รูป โดยกาหนดให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ตาแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป
(๕) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กาหนดใน กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖)
และตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับพนักงานส่วนตาบล และให้มีคารับรองว่าไม่
มีสารเสพติดหรือยาเสพติ ดให้โทษอยู่ในร่างกาย (ออกให้ไม่เกิ น ๑ เดือนนับแต่วันตรวจร่างกาย และต้องเป็น ฉบับจริ ง
เท่านั้น)
(๖) หนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน (ถ้ามี)
(7) สาเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาทะเบียนสมรส , สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล
(8) สาเนาถ่ายเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น และรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
สาหรั บการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้ สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้ มีคุณสมบั ติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรั บต าแหน่ ง ครบถ้ วนตรงตามประกาศรับสมัคร และหากตรวจสอบภายหลั ง ว่ าผู้ สมัครให้ ข้ อมูลที่ เป็ นเท็ จ หรื อมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดตามประกาศรับสมัครฯ นี้ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบ ไม่มีสิทธิได้รับการสอบและไม่มีสิทธิในการจ้างเป็นพนักงานจ้าง หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้
มีสิทธิเข้ารับการสอบ หรือจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วแต่กรณี
3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตาแหน่งละ 50 บาท
หมายเหตุ เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และสถานที่สอบประเมิน
สมรรถนะ ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ดังต่อไปนี้
5.๑ หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)

50 คะแนน
50 คะแนน
๑๐๐ คะแนน

5.๒ การสอบแข่งขันจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน และจะทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ในวันเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตาม
(ภาคผนวก ข.) แนบท้ายประกาศฯ นี้
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาค ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 60 โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามลาดับ ในกรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันพิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนน
สัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่งเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้รับหมายเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูง
กว่า โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
7. กาหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม
2561 ณ สถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่นกาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับการประเมิน
สมรรถนะ รายละเอียดปรากฏตาม (ภาคผนวก ค.) แนบท้ายประกาศฯ นี้
8. อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จะได้รับ
ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการแต่งตั้งตามตาแหน่งที่สมัครสอบแข่งขันได้ โดยจะได้รับค่าตอบแทน
ดังต่อไปนี้
8.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ชวยนักวิชาการสาธารณสุข
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท
8.2 ประเภทพนักงานจ้ างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ชวยเจ้า พนักงานธุรการ ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวในอัตราเดือนละ 1,785.- บาท
รวมค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 13,285.- บาท
8.3 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถแทรคเตอร์)
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวในอัตราเดือนละ 1,000.- บาท
รวมค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 10,000.- บาท
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
9.1 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลาดับคะแนน ที่สอบได้ในวันพุธที่
24 มกราคม 2561 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น และทางเว็บไซต์ www.maetuen.go.th
และจะขึ้นบั ญชี รายชื่ อผู้ ผ่ านการเลื อกสรรดั งกล่ าวไว้ เป็ นเวลา 1 ปี นั บจากวั นประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่ ถ้ามี การ
สอบแข่งขันในตาแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ใน
กรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัว

4
9.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้ขึ้นบั ญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรร
- ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
- ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและทาสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอานาจจ้างกาหนด
- ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจจะเข้าปฏิบัตหิ น้าที่ได้ตามกาหนดเวลาทีจ่ ะจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
- ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
๑0. เงื่อนไขการจ้างและระยะเวลาการจ้าง
10.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งและทาสัญญาจ้างได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด เชียงใหม่ โดยมีระยะเวลาการ
จ้างไม่เกินคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ประจาปีงบประมาณ 2561-2563) ด้วย
10.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างทั่วไปจะได้รับการทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ทั่วไป โดยมีระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ประจาปีงบประมาณ 25612563) ด้วย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
(นายจาลอง ปันดอน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตนื่
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ภาคผนวก ก.
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น ลงวันที่ 3 มกราคม 2561
......................................................................
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (รหัสตาแหน่ง 01)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัตกิ าร
- ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับ
งานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้ าระวังโรค การปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลและการกาหนดมาตรฐานสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ การบริการ
อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะโภชนาการ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ
การสุ ขศึ กษาและพฤติ ก รรมสุ ขภาพ การสุ ขาภิ บ าล อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม พั ฒ นาระบบกลไกและการบั ง คับ ใช้ กฎหมาย
สาธารณสุขเพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
- สรุปรายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข การ
ส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
- ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ
- ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ
โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มี่
ความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
- ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ การเฝ้าระวัง
โรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานเพื่อพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
- ช่วยจัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง บุคลากร
ทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉั ย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพื่อ การเฝ้า
ระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
- ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่สาธารณะ
ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
- ร่วมประเมินกิจกรรมเพื่อความสะอาด เช่น การรักษาความสะอาดของชุมชน การเก็บขยะของชุมชน การ
จัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่า งมีประสิทธิภาพและแก้ไข
ปัญหาหรือเหตุราคาญที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่
- ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและสุขภิบาลเพื่อ
กาหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดาเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ
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- ช่วยดาเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพและด้าน
สุขภิบาล โดยการกาหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรง
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
- จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้เกิดความพร้อมและความราบรื่นในการ
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่
- รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคี เช่น สสส. สสจ. สสอ. สอ. อสม. สปสช. เป็นต้น เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
- รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝ้าระวังและควบคุมการระบาด
ของโรค การสุ ขาภิบ าลและสภาพความเป็ น อยู่ ของประชาชน เพื่ อประกอบการวางแผนการสุ ขาภิบาลที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์และความจาเป็นของท้องถิ่น
2. ด้านการวางแผน
- วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
- วางแผนวัดผล ประเมินผลการทางานในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
3. ด้านการประสานงาน
- ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
- ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
4. ด้านการบริการ
- ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนาไปใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้ง
สนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น
- สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงานเพื่อเป็นความรู้และให้
สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
- ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการ
เรียนรู้และเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข
- ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความชานาญ และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- อบรมให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคและการส่ งเสริมสุขภาพด้ านต่ างๆ แก่ประชาชน ครู นั กเรียนเพื่ อให้ผู้ที่ สนใจได้ ทราบข้อมู ลและความรู้ต่ างๆที่ เป็ น
ประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งที่ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล และการควบคุมโรค เป็ น
ต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดาเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กาหนดระบบและวิธีการด้าน
นิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผลและประเมินผลงานด้านสาธารณสุขการสอนและอบรมด้านสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ รับ ปริญ ญาตรีห รือคุณ วุ ฒิ อย่ า งอื่น ที่ เที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรือทางสาธารณสุ ข ศาสตร์
สาธารณสุ ข ชุ ม ชน การพยาบาล สุ ขศึกษา วิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ด้ า นสาธารณสุ ขศาสตร์แ ละอนามั ย วิ ท ยาศาสตร์
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วิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ วิ ท ยาศาสตร์เน้ น วิ ท ยาศาสตร์สุ ข าภิบ าล วิ ท ยาศาสตร์ส าธารณสุ ข วิ ท ยาศาสตร์อ นามั ย และ
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. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
3. มีสุขภาพแข็งแรง
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ตาแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (รหัสตาแหน่ง 02)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ
สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
- ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับ
หนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และ
หนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตาม
เป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
- จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
และเป็นหลักฐานทางราชการ
- รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูลจานวนบุคลากร
เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
- ตรวจสอบ และตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
- จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อแจ้งให้หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
- ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา
การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ เพื่อให้การดาเนินงานด้าน
พัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจสอบรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
- จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีหลักฐานการประชุม
- จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
การฝึกอบรมสัมมนา
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงต่อเวลา
- ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่
ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
- อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานทุกส่วนของหน่วยงานในเรื่องการประชุม และ
การดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปจามกาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
- ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ
งานธุรการ งานบริหารงานทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงาน
ประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านบริการ
- ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2 . 2 ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
- ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
- ผลิ ต เอกสารต่ า งๆ เพื่ อสนั บ สนุ น การปฏิบั ติ ง านตามภารกิจ ของหน่ ว ยงาน และปฏิบั ติ หน้ า ที่ อื่น ที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้มอบหมาย
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ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง
โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การดาเนินการ
เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสาคัญของทางราชการ การดาเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือ จัดเตรีมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์
จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้ รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
3. มีสุขภาพแข็งแรง
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ตาแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร (รหัสตาแหน่ง 03)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเกษตร
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
- ช่วยทาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รับรอง ทางด้านวิชา
การเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ผลิต และให้บริการ ด้านพืช ไหม และปัจจัยการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
- ปฏิบัติการด้านวิชาการเกษตร เช่น การดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย การพัฒนา ที่ดิน การส่งเสริม
การเกษตร การจัดการไร่นา การใช้น้า เป็นต้น เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรและบุคลคลทั่วไป
- ช่วยวางแผน ส่งเสริมการผลิต จัดโครงการสนับสนุนการผลิตของการเกษตรกรและส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการอนุรักษ์ฟื้นฟูการปลูกพืชประจาท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตของการเกษตรและอนุรักษ์พันธ์พืชหายาก
- ช่วยตรวจและควบคุมการนาเข้า ส่งออก และการนาผ่านของพืช ผลผลิตจากพืชและวัสดุการเกษตรและ
ช่วยตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาต และเพื่อควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมาย
- จัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านบริการ
- สาธิต แนะนา ส่งเสริม ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แก่เกษตรกร ยุวเกษตร หรือบุคคล
ทั่วไป เพื่อนาความรู้ไปปฏิบัติ
- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตร เพื่อให้ มีการแก้ไขปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่า ง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการเกษตร
ด้านต่างๆ เช่น การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและการกาจัดศัตรูพืชการส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
เกษตรแก่เกษตรกร การควบคุมการนาเข้าและส่งออกของพืชและผลิตผลจากพืชและวัสดุการเกษตร ตลอดจนการช่วยเหลือ
นักวิชาการเกษตรในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์
การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
3. มีสุขภาพแข็งแรง
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ตาแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (รหัสตาแหน่ง 04)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ ฏิบัตงิ านระดับต้น ซึง่ ไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัตกิ าร
- ดาเนินการป้ องกัน ระงั บ และบรรเทาสาธารณภั ยต่างๆ ในพื้ นที่ที่รับผิดชอบ หรือตามที่ ร้องขอ เช่ น
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสี ยหายในด้านชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
- เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อดาเนินการป้องกันเชิงรุกก่อน
เกิดเหตุการณ์
- จัดเตรียม จัดเก็บ บารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรือยานพาหนะที่ใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอและให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นและ
ปลอดภัย
- ศึ ก ษา ค้ น คว้ า และรวบรวมงานวิ ช าการด้ า นการป้ อ งกนและบรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ ให้ มี ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณา การวางแผน และการกาหนดกลไก หลักเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ ในการดาเนินการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและภัยพิบัติอนื่ ๆ
- แกไขปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
- ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพือ่ นามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านบริการ
- ตอบข้อซักถาม เผยแพร่ ฝึกอบรม และถ่ายทอดความรูค้ วามเข้าใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่ผู้ประสบภัย ประชาชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมและ
สามารถป้องกัน และบรรเทาเหตุการณ์ต่างๆ ได้
- ประสานงานกับหน่วยงานภาคราชการและเอกชนในการขอความร่ วมมือหรือให้ความช่วยเหลือด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัตงิ านดาเนินไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดาเนินการป้องกัน การระงับ และการบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ ที่ต้องใช้ความรูท้ างเทคนิคหรือวิชาการ รวมทั้งการเฝ้าระวัง การตรวจตรา การฝึกซ้อมการรับมือล่วงหน้ากับเหตุการณ์
ร้ายแรงต่ างๆ ตลอดจนการพิ จารณาทาความเห็น การสรุปรายงาน และการเสนอแนะการดาเนินการตามกฎหมายและ
ระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ
เป็นต้น และปฏิบัติงานอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า
ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ ,ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
3. มีสุขภาพแข็งแรง
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ตาแหน่งประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขบั รถแทรคเตอร์) (รหัสตาแหน่ง 05)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขับรถแทรคเตอร์ หรือเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถแทรค
เตอร์ หรื อ เครื่ อ งจั ก รกลขนาดเบาชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง รายละเอี ย ดตามลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ขับรถแทรคเตอร์ หรือเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถแทรคเตอร์ หรือ
เครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้
- รถแทรคเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 บี.เอช.พี. ขึ้นไป
- รถปาดดินที่ขบั เคลื่อนด้วยตัวเอง
- รถกระบะเท ความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป
- รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด
- รถลาก รถพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป
- เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ (Power หรือ Finisher)
- รถยกแบบทรัคเครน ขนาดเกิน 5 ตันขึ้นไป
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมาย
กาหนด (ท.2)
2. วุฒิการศึกษา มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะบุคคล ที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาใด
เป็นการเฉพาะ (ไม่มีคุณวุฒิ)
3. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
4. มีสุขภาพแข็งแรง
***********************
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ภาคผนวก ข.
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 4 ตาแหน่ง 5 อัตรา
และ พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น ลงวันที่ 3 มกราคม 2561
.......................................................................................
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม
(คะแนน)

วิธีการประเมิน

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบมีดังต่อไปนี้
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล โดย
สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์
เหตุ ผล สรุป ผลทางการเมื อง เศรษฐกิจ สั ง คม หาแนวโน้ม การ
เปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น จากข้อมูลสมมติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และ
สรุปผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ
โดยค านึ ง ถึง ระดั บ ความรู้ความสามารถที่ต้ องการของต าแหน่ ง
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งด้วย
1.2 วิชาภาษาไทย
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการสรุป
ความและหรือตี ความจากข้อความสั้ น ๆ หรือบทความ และให้
พิ จ ารณาเลื อ กใช้ ภ าษาในรู ป แบบต่ า งๆ จากค าหรื อ กลุ่ ม ค า
ประโยค หรือ ข้ อความสั้ น ๆ หรื อให้ ท ดสอบโดยการอย่ า งอื่ น ที่
เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถของตาแหน่งตามที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งด้วย
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(ทุกตาแหน่ง)

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ มีดังต่อไปนี้
(2.1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(2.2) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ.
2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(2.3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(2.4) พระราชบัญญัติแผนและขั้นดอนการกระจายอานาจ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(2.5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(2.6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น การเก็บ รักษาเงิ น และการตรวจเงิ น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
(2.7) ระเบี ยบส านั กนายกรัฐมนตรี ว่ าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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ยกเว้ น ต าแหน่ ง พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป
(ขับรถแทรคเตอร์)
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(2.8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่ มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
(2.9) กฎหมาย ระเบี ย บและข้ อสั่ ง การอื่ นๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
ตาแหน่งที่เข้ารับการสรรหา
3. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
เฉพาะตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (ขับรถแทรคเตอร์)
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร อาทิ พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ.2522 แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 4) พ.ศ.2535 และ
องค์ประกอบของกฎหมายจราจร มี 6 อย่างดังนี้ (20 คะแนน)
1. ตัวบทกฎหมาย ซึ่งจะกาหนด 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. เครื่ องมื อในการจั บกุม ได้ แก่ เครื่ องจั บความเร็ ว เครื่ องตรวจ
แอลกอฮอล์เครื่องตรวจวัดควัน เครื่องตรวจวัดเสียง เครื่องตรวจวัด
ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
6. วิ ธี การบั งคั บหรื อการลงโทษ ได้ แก่ การว่ ากล่ าวตั กเตื อน การ
เปรียบเทียบปรับ การลงโทษจาคุก การพักใช้ใบอนุญาตขับรถ การ
เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
- ทดสอบภาคปฏิบัติเฉพาะตาแหน่ง (ขับขี่รถตามประเภทตาแหน่ง)
(30 คะแนน)
4. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) รายละเอียดเกี่ยวกับ
การสอบมีดังต่อไปนี้
- ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติ ส่วนตัว ประวั ติการศึ กษา ประวัติการทางาน พฤติ กรรมที่
ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการ
อื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น
ประเมิ นบุ คคลโดยตั้ งสถานการณ์ จ าลอง การปฏิบั ติ งานจริง ตาม
หลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการฯ กาหนดในวันสอบ และพิ จารณาจาก
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ใน
เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถประสบการณ์
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
รวมทั้งหมด

คะแนนเต็ม
(คะแนน)

วิธีการประเมิน
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หมายเหตุ การดาเนินการทดสอบ ภาค ก , ภาค ข และภาค ค จะดาเนินการทดสอบในวันเดียวกัน
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ภาคผนวก ค.
กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครฯ วันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น ลงวันที่ 3 มกราคม 2561
......................................................................
วัน-เดือน-ปี
3 - 9 มกราคม 2561
10 – 18 มกราคม 2561
19 มกราคม 2561
22 มกราคม 2561
24 มกราคม 2561

กาหนดการ
หมายเหตุ
ประกาศรับสมัครสอบฯ
สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ตื่น
รับสมัครสอบฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และ หรือเว็บไซต์ www.maetuen.go.th
สถานที่ในการสอบ
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลสอบฯ
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ตารางสอบ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น ลงวันที่ 3 มกราคม 2561
วัน-เดือน-ปี/และเวลา
22 มกราคม 2561
เวลา 09.30 น. – 10.30 น.
22 มกราคม 2561
เวลา 11.00 น. - 12.00 น.

วิชาที่สอบ
หมายเหตุ
สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
(ภาค ก.)
สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ - โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ตาแหน่ง (ภาค ข.)
- ทดสอบภาคปฏิ บั ติ (ขั บ ขี่ ร ถตาม
ประเภทตาแหน่ง)
22 มกราคม 2561
สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
(ภาค ค.)
หมายเหตุ
- ผู้สมัครฯ ควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาเริ่มต้นการสอบ 30 นาที ทางคณะกรรมการจะมีสัญญาณให้เข้า
ห้องสอบก่อนเริ่มต้นการสอบ 10 นาที และเข้าห้องสอบทันทีที่มีสัญญาณอนุญาตให้เข้าห้องสอบให้ผู้สมัคร
ฯ นั่งสอบตามเก้าอี้มีรหัสของตนเองติดไว้ จะเปลี่ยนที่นั่งสอบโดยพลการไม่ได้
- ห้ามผู้สมัครฯ ออกจากห้องสอบก่อน 15 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นการสอบ
- ผู้สมัครฯ ที่มาถึงห้องสอบหลังจากการสอบได้เริ่มต้นแล้วไม่เกิน 10 นาที จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการสอบ กรณีผู้สมัครฯ ถึงห้องสอบแล้ว และคณะกรรมการควบคุมการ
สอบประกาศให้เข้าห้องสอบแต่ ผู้ส มัครฯ ไม่ย อมเข้า ห้องสอบ คณะกรรมการควบคุม การสอบอาจไม่
อนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ ห้ามผู้สมัครฯ เข้าห้องสอบสายเกินกว่า 15 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นการ
สอบ
***************************************************

