
 

 
 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลสันปูเลย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 

 

ด้วยเทศบาลต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ

ด าเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง                    

จ านวน  8  อัตรา   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  และมาตรา  23  วรรคหก  แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

เชียงใหม่  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม           

จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง                      

โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

 1.  ต ำแหน่งที่รับสมัคร  

ประเภทพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   

           1   ผูช่้วยนายช่างไฟฟ้า  (กองช่าง)      จ านวน  1  อัตรา 

  2.  ผูช่้วยนายช่างโยธา  (กองช่าง)    จ านวน  1  อัตรา 

3.  ผูช่้วยนักวิชาการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)  จ านวน  1  อัตรา 

4.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (กองสาธารณสุขฯ)  จ านวน  1  อัตรา 

  ประเภทพนักงำนจ้ำงท่ัวไป 

  1.  ผู้ดูแลเด็ก (กองการศกึษาฯ)    จ านวน  1  อัตรา 

  2.  พนักงานขับรถยนต์  (กองช่าง)    จ านวน  1  อัตรา 

  3.  คนงานทั่วไป (กองคลัง)     จ านวน  1  อัตรา 

  4.  คนงานทั่วไป (กองชา่ง)     จ านวน  1  อัตรา 

 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 

     2.1  คุณสมบัติท่ัวไป  ผูท้ี่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจา้ง

ของเทศบาลต าบลสันปูเลยจะต้องมคีุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ดังนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 

(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์และไม่เกิน  ๖๐  ปี 

 

/(3) ไม่เป็นบุคคล.... 
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(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม

เบือ้งตน้ ส าหรับพนักงานเทศบาล 

(๕)  ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง  หรอืเจา้หน้าที่ในพรรคการเมอืง 

(๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผูบ้ริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ใหจ้ าคุกเพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา  เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า  โดยกระท าโดยประมาทหรอื 

ความผิดลหุโทษ 

(8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ   

หรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ 

(9)  ไม่เป็นข้าราชการหรอืลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน หรอืลูกจา้งของราชการส่วนท้องถิ่น 

2.2  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้สมัครสอบ   

     พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป  ผูส้มัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้

มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนัน้ตามที่ส านักงาน ก.ท.ก าหนด (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้)                                                    

  3.  เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร 

ผูส้มัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองต่อหนา้เจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมด้วย

หลักฐานดังต่อไปนี ้

๑) ใบสมัคร (ขอรับด้วยตนเอง  ณ  เทศบาลต าบลสันปูเลย)  

๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน     ๑ ฉบับ 

๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน      ๑ ฉบับ 

๔) ใบรับรองแพทย์      จ านวน     ๑ ฉบับ 

(ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจรา่งกาย) 

๕) ส าเนาหลักฐานการศกึษา     จ านวน      ๑ ฉบับ 

๖) ส าเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล จ านวน      ๑ ฉบับ 

ส าเนาใบส าคัญการสมรส  เป็นต้น 

๗) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า   จ านวน      ๓ รูป 

ขนาด  ๑  นิว้  และถ่ายครั้งเดียวกัน  ไม่เกิน  6  เดือน  

 

/7)  รูปถ่าย... 



 

- 3 – 

 

๘) ส าเนาใบส าคัญทางทหาร  (ส.ด.๙) หรอืหลักฐานแสดงว่า  จ านวน     ๑ ฉบับ 

ได้ผ่านการตรวจเลือกทหารมาแล้ว (ส.ด.๔๓) หรอืหลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุน 

(กรณีผูส้มัครเป็นชาย) 

  9)  ส าเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมขนส่งทางบก  จ านวน      1   ฉบับ 

       (ต าแหนง่พนักงานขับรถยนต์)  

4.  วัน  เวลำ  และสถำนที่รับสมัคร 

ผูท้ี่ประสงค์จะสมัครเข้ารับคัดเลือก  เพื่อบรรจุต าแหน่งเป็นพนักงานจ้างต าแหน่งดังกล่าว

ข้างต้น  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัด 

เทศบาลต าบลสันปู เลย  ต าบลสันปู เลย  อ า เภอดอยสะเก็ด   จั งหวัด เ ชียงใหม่   ตั้ งแต่วันที่                       

13  พฤษภำคม  2562  -  24  พฤษภำคม  2562   ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกำยสุภำพ) 

๕.    ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบคัดเลือก  ใน  27  พฤษภำคม  2562   

๖.    วันเวลำ  สถำนที่สอบคัดเลือก 

เทศบาลต าบลสันปูเลย  จะท าการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และหรือ

ทดสอบทักษะ โดยคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งดังกล่าว ในวันที่ 29  พฤษภำคม  2562 

เวลา 09.0๐ น. เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมเทศบาลต าบลสันปูเลย   

๗.   เกณฑ์กำรตัดสิน 

ผูท้ี่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  จะต้องผ่านเกณฑก์ารสอบคัดเลือกโดยได้คะแนนไม่ 

ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ของทุกภาค การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นสิทธิเด็ดขาด 

๘.    อัตรำค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง/ระยะเวลำกำรจ้ำง 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ, ต ำแหน่งผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 

และต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 

  อัตรำค่ำจ้ำง  วุฒ ิ(ปวช.)    9,40๐.-  บำท/เดือน 

  อัตรำค่ำจ้ำง  วุฒ ิ(ปวท.)                   10,84๐.-  บำท/เดือน 

  อัตรำค่ำจ้ำง  วุฒ ิ(ปวส.)                    11,50๐.-  บำท/เดือน 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่งผู้ช่วยนักวิชำกำรสำธำรณสุข 

  อัตรำค่ำจ้ำง  วุฒ ิ(ปริญญำตรี )                   15,00๐.-  บำท/เดือน 

 

/ พนักงานจ้างทั่วไป.... 
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พนักงำนจ้ำงทั่วไป  ต ำแหน่งคนงำนทั่วไป, ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ 

  อัตรำค่ำจ้ำง  วุฒ ิ(ไม่จ ำกัด)                     9,00๐.-  บำท/เดือน 

  และเงินเพิ่มค่าครองชีพตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด 

 

   ประกำศรำยชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้   ในวันที่  31  พฤษภาคม  2562  โดยเรียงล าดับ

ที่จากผู้สอบได้คะแนนมากไปหาคะแนนน้อยตามล าดับ  และจะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน  ๑  ปี  

นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันต าแหน่งดังกล่าวที่เทศบาลต าบลสันปูเลย  เปิดรับ

สมัครสอบอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  เทศบาล

ต าบลสันปูเลย  จะเรียกผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่มาท าสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชยีงใหม่ 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  2562 

 

           (นายสนธยา  ตา่งใจ) 

                 ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนา้ที่ 

                นายกเทศมนตรีต าบลสันปูเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ตำมประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง 

 

1.  ประเภทพนักงำนจ้ำง  ตำมภำรกิจ 

2.  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ  

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

       ปฏิบัติงานในฐานะผูช่้วยผูป้ฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ

ปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 

แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ส ารวจ เขยีนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้

งาน ดูแล บ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ

เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง

ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความตอ้งการของหน่วยงานภายในและภายนอก 

1.2 จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิตขิองการใช้งาน เพื่อการวางแผน

บ ารุงรักษา 

1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หนว่ยงาน 

หรอืกฎหมายก าหนด 

1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชแ้ละวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน ให้มี

จ านวนเพียงพอและพร้อมต่อการใชง้าน 

 2.  ด้านการบริการ 

      2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผูร้ับบริการ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนว่ยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

      2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรูแ้ละข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหนว่ยงานเพื่อ

ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

  มีคุณวุฒอิย่างใดอย่างหนึ่งดังตอ่ไปนี้ 

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน

สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับ

อากาศ ไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่อง

เย็นและปรับอากาศ  หรือในสาขาวิชาอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 
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  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

สาขาวิชาหรือเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ 

ไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและ

ปรับอากาศ  หรือในสาขาวิชาอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ก าหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งนี ้  

  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ ากว่านี้ ใน

สาขาวิชาหรือเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ 

ไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและ

ปรับอากาศ  หรือในสาขาวิชาอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ก าหนด ว่าใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งนี ้  

 4.  ระยะเวลาการจ้าง 

ระยะเวลาการจา้งไม่เกินคราวละ 4  ปี 

 5.  อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

อัตราค่าตอบแทน (วุฒิ ปวช.)  เดือนละ  9,400.-  บาท  

อัตราค่าตอบแทน  (วุฒิ ปวท.)  เดือนละ        10,840.-  บาท 

อัตราค่าตอบแทน  (วุฒิ ปวส.)  เดือนละ        11,500.-  บาท 

และเงินเพิ่มค่าครองชีพตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ตำมประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง 

 

1.  ประเภทพนักงำนจ้ำง  ตำมภำรกิจ 

2.  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 

แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

      1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้

ตรงตามหลักวิชาช่าง ความตอ้งการของหนว่ยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 

      1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

      1.3 ถอดแบบ เพื่อส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่า

ก่อสร้าง 

      1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ

มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

      1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศกึษา วิเคราะห ์วิจัยในงานด้านช่าง 

  2. ด้ำนกำรบรกิำร 

      2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่

สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรูต้่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 

      2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อ

ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ท างานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

      2.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรอืความพึงพอใจ 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

  1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน

สาขาวิชาหรอืทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  ก่อสร้าง  เทคนิคสถาปัตยกรรม  โยธา  

ส ารวจ  สถาปัตยกรรม  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต . ก าหนดว่าใช้เป็น

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 
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  2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน

สาขาวิชาหรอืทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิค

สถาปัตยกรรม โยธา  ส ารวจ  ก่อสร้าง  สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง  ช่างส ารวจ  ช่างโยธา  หรือใน

สาขาวิชาหรอืทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ใน

สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค

สถาปัตยกรรมโยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาหรือทาง

อื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 

4.  ระยะเวลาการจา้ง 

ระยะเวลาการจา้งไม่เกินคราวละ 4  ปี 

5.  อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

อัตราค่าตอบแทน (วุฒิ ปวช.)  เดือนละ  9,400.-  บาท  

อัตราค่าตอบแทน  (วุฒิ ปวท.)  เดือนละ        10,840.-  บาท 

อัตราค่าตอบแทน  (วุฒิ ปวส.)  เดือนละ        11,500.-  บาท 

และเงินเพิ่มค่าครองชีพตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ตำมประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง 

 

1.  ประเภทพนักงำนจ้ำง  ตำมภำรกิจ 

2.  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชำกำรสำธำรณสุข 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานงานฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน

งาน ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการสุขาภบิาล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

 1. ด้านการปฏิบัติการ  

  1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ ไม่

ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสุขาภบิาล รวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสิ่งแวดล้อม อันมีผลกระทบต่อ 

ชีวิตและ สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การศึกษาสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมการเกิดโรค และการ

แพร่กระจาย การจัดการน้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง การ

จัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การ

จัดการอาคารสถานที่และการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทั่วไป และเหตุร าคาญอื่นๆ ควบคุมการด าเนินงาน 

ของสถานที่จ าหนา่ยอาหาร และเครื่องดื่มให้เป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนด เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระบบ 

การสุขาภบิาลที่ด ี 

  1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ 

สุขาภิบาลเสนอผูบ้ังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน  

  1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสุขาภิบาล เพื่อน ามาใช้ใน การ

ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณแ์ละความจ าเป็นของท้องที่  

  1.4 พัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม

การคุ้มครองและส่งเสริมภูมปิัญญาเกี่ยวกับงานด้านสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม และจัดท าคู่มือ แนวทาง ปฏิบัติ 

เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วน ร่วม

ในการรักษาและจัดการสภาพแวดล้อมอันมีผลกระทบต่อสุขภาพ  

  1.5 ปฏิบัติการในการแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวนสอบคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือและ

อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนามาตรการและปรับปรุงวิธีการด าเนินการและจัดหาเทคโนโลยีที่

เหมาะสมในการ จัดการดา้นสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมให้มปีระสิทธิภาพ  

  1.6 จัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อมูล 

เกี่ยวกับคุณภาพน้ า อากาศและเสียง พื้นที่เสี่ยง ประชากร ปริมาณขยะมูลฝอย สถานที่ประกอบกิจการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

จัดการ ด้านสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมให้มปีระสิทธิภาพสูงขึน้  
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  1.7 ประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ สาธารณะ 

สถานที่สาธารณะ ทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันควบคุม ท าลายแหล่งแพร่เชื้อ และพาหะน า

โรคอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

  1.8 ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ 

สาธารณสุข และกฎหมายเกี่ยวกับการสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครอง

โรค และภัยสุขภาพของประชาชน  

 2. ด้านการวางแผน  

  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่

ก าหนด  

 3. ด้านการประสานงาน  

  3.1 ประสานงานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือ 

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

  3.2 ชีแ้จงและใหร้ายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคลหรอืหน่วยงานหรือ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ 

มอบหมาย  

 4. ด้านบริการ  

  4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมอือุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพพร้อมน าไปใช้งานอยู่ เสมอ 

รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริการ 

ดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น  

  4.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ หรือเทคโนโลยีแก่บุคคลในหน่วยงาน 

เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  4.3 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงานสุชาภบิาลสิ่งแวดล้อมที่ตน รับผิดชอบ

ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนในได้ทราบข้อมูล และ

ความรูต้่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ด ี 

  4.4 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร คู่มือ สื่อเผยแพร่ หรือจัดกิจกรรม ใน

รูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรูแ้ละสร้างความเข้าใจในงานสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม  

  4.5 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็น บุคลากรที่

มีความช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง   

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล 

สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์

อนามัยและ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทาง

วิศวกรรมสุขาภบิาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรอืในสาขาวิชาหรอืทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด

ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้  

  2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

สาธารณสุขศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภั ย สุขาภิบาล 

สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์

อนามัยและ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทาง

วิศวกรรมสุขาภบิาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรอืในสาขาวิชาหรอืทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด

ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้  

  3. ได้รับปริญญาเอกหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

สาธารณสุขศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล 

สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์

อนามัยและ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทาง

วิศวกรรมสุขาภบิาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรอืในสาขาวิชาหรอืทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด

ว่าใชเ้ป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 

4.  ระยะเวลาการจา้ง 

ระยะเวลาการจา้งไม่เกินคราวละ 4  ปี 

5.  อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

วุฒิปริญญาตร ี15,000 บาท/เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ตำมประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง 

1.  ประเภทพนักงำนจ้ำง  ตำมภำรกิจ 

2.  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตาม

แนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่

ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

    1.1 ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การ

ลงทะเบียน การรับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงนิและการ

พิมพ์เอกสาร จดหมาย หนังสอืราชการตา่งๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนใหง้านต่างๆ 

ด าเนนิไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายที่มหีลักฐานตรวจสอบได้ 

    1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ

สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

    1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิต ิ เชน่ สมุดลงเวลาเพื่อปฏิบัติราชการ รายชื่อ

พนักงาน ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ

ค้นหาส าหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 

    1.4 ตรวจสอบ และตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน ปราศจากข้อผดิพลาด 

          1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสอืเวียนหรือระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติเพื่อแจง้ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ หรือด าเนนิการตา่งๆ ตอ่ไป 

      1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑย์านพาหนะ และอาคารสถานที่ของหนว่ยงาน 

เชน่ การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ ์การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ ์และการดูแลรักษา

ยานพาหนะและสถานที่ เพื่อให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไป

อย่างถูกต้อง และมีความพร้อมอยู่อย่างเสมอ 

      1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่นเอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน(ธรร

มาภบิาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

      1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพื่อให้การ

ประชุมเป็นปอย่างเรียบร้อย และมีหลักฐานการประชุม 

 

 

 



 

 

-2- 

 

      1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ

ฝกึอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ

ด าเนนิการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 

      1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.

ข้อมูลขา่วสาร เพื่อใหผู้ท้ี่ตอ้งการขอ้มูลข่าวสารรับทราบข้อมูลขา่วสาร 

      1.11 อ านวยความสะดวก ตดิต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานใน

เรื่องการประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

ก าหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ 

      1.12 ศกึษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน

งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

  2. ด้ำนกำรบรกิำร 

      2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบือ้งต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผูท้ี่มาติดต่อ และ

หนว่ยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มคีวามรูค้วามเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

      2.2 ติดตอ่ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

      2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผูม้าติดตอ่ราชการ เพื่อใหไ้ด้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชนไ์ด้

อย่างตอ่ไป 

      2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

- คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

  1. ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ

อบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการ

รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใชเ้วลาในการฝกึอบรมไม่นอ้ยกว่า 12 ช่ัวโมง 

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุก

สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ

ผ่านการอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่

ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง 
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  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ทุก

สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ

ผ่านการอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่

ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง 

4.  ระยะเวลาการจา้ง 

ระยะเวลาการจา้งไม่เกินคราวละ 4  ปี 

5.  อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

อัตราค่าตอบแทน (วุฒิ ปวช.)  เดือนละ  9,400.-  บาท  

อัตราค่าตอบแทน  (วุฒิ ปวท.)  เดือนละ        10,840.-  บาท 

อัตราค่าตอบแทน  (วุฒิ ปวส.)  เดือนละ        11,500.-  บาท 

และเงินเพิ่มค่าครองชีพตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ตำมประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง 

1.  ประเภทพนักงำนจ้ำง  ทั่วไป 

2.  ต ำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 

1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

ไม่จ ากัดวุฒิการศกึษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  มีสุขภาพ

สมบูรณ์  แข็งแรง  

หนา้ที่และความรับผดิชอบ 

                       ปฏิบัติหน้าที่เลีย้งดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา   (อายุระหว่าง  ๓ – ๕  ปี)  ให้มีความรู้

ความประพฤติและความพร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมที่

จะเข้ารับการศกึษาในระดับประถมศึกษาต่อไป    

  อบรมเลีย้งดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา   (อายุระหว่าง  ๓ – ๕  ปี)  แทนบิดามารดา  หรอื

ผูป้กครองของเด็ก 

ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ดูแลความ

เรียบร้อย  ความปลอดภัยของเด็กเล็ก  สอนให้ความรู้เบื้องต้นแก่เด็กก่อนประถมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่

อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   

3. ระยะเวลาการจา้ง 

ระยะเวลาการจา้งไม่เกินคราวละ 1 ปี 

4. อัตราค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-  บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพตามหลักเกณฑท์ี่

ทางราชการก าหนด 

5. วิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็น  

ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  

       5.1  เลือกสรรโดยวิธีการสัมภาษณ์ ดังตอ่ไปนี ้(100 คะแนน) 

    5.1.1 ความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นหรอืเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน 

    5.1.2 ความสามารถหรอืทักษะเฉพาะในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

    5.1.3 คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จ าเป็นหรอืเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ตำมประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง 

1.  ประเภทพนักงำนจ้ำง  ทั่วไป 

2.  ต ำแหน่ง  คนงำนทั่วไป 

1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ไม่จ ากัดวุฒิการศกึษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  มีสุขภาพ

สมบูรณ์  แข็งแรง  

หนา้ที่และความรับผดิชอบ 

                         ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

2.  ระยะเวลาการจา้ง 

ระยะเวลาการจา้งไม่เกินคราวละ 1 ปี 

3.  อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-  บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพตามหลักเกณฑท์ี่

ทางราชการก าหนด 

4.  วิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็น  

ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  

       4.1  เลือกสรรโดยวิธีการสัมภาษณ์ ดังตอ่ไปนี ้(100 คะแนน) 

    4.1.1 ความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นหรอืเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน 

    4.1.2 ความสามารถหรอืทักษะเฉพาะในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

    4.1.3 คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จ าเป็นหรอืเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ตำมประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง 

1.  ประเภทพนักงำนจ้ำง  ทั่วไป 

2.  ต ำแหน่ง  พนักงำนขับรถยนต์ 

1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ไม่จ ากัดวุฒิการศกึษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  มีสุขภาพ

สมบูรณ์  แข็งแรง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามที่กฎหมายก าหนด 

หนา้ที่และความรับผดิชอบ 

                         ขับรถยนต์  ตรวจสอบดูแลรักษา  เครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน เช่นตรวจเช็ค

เครื่องยนต ์ เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง  ตรวจเช็คอะไหล่ล้อยางรถยนต์  ความสะอาดภายในและภายนอก

รถยนต์  และปฏิบัติงานตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

2.  ระยะเวลาการจา้ง 

ระยะเวลาการจา้งไม่เกินคราวละ 1 ปี 

3.  อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-  บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพตามหลักเกณฑท์ี่

ทางราชการก าหนด 

4.  วิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็น  

ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  

       4.1  เลือกสรรโดยวิธีการสัมภาษณ์ ดังตอ่ไปนี ้(100 คะแนน) 

    4.1.1 ความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นหรอืเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน 

    4.1.2 ความสามารถหรอืทักษะเฉพาะในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

    4.1.3 คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จ าเป็นหรอืเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตรกำรสรรหำและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงำนจ้ำง 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศเทศบำลต ำบลสันปูเลย เร่ือง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อด ำเนนิกำรสรรหำ

และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงำนจ้ำง ของเทศบำลต ำบลสันปูเลย  อ ำเภอดอยสะเก็ด           

จังหวัดเชียงใหม่  ลงวันที่  1  พฤษภำคม  2562 

ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 

1.  ความรู้ 

1.1  ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

       -  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับ 

          การปฏบัิตหินา้ที ่

      -  สถานการณ์ เศรษฐกิจ  การเมอืงปัจจุบัน และการใชภ้าษาไทย 

      -  ข้อมูลขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

      -  ความรู้ความสามารถดา้นวเิคราะห์การใชเ้หตุผล   

      -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

      -  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิถึง 

          ฉบับปัจจุบัน 

100 โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)  

 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 

2.1 ความสามารถเฉพาะต าแหนง่ 

          -  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแกไ้ข 

-  ความรู้เกี่ยวกับงานถอดแบบ การประมาณราคา การบริหารงาน    

    ก่อสร้าง เทคนิคการกอ่สร้าง การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง การ 

    ปฏบัิตงิานก่อสร้าง  

-  ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและค านวณโครงสร้างไม้และ โครงสร้าง 

    เหล็ก วัสดุทางด้านวศิวกรรมและการทดสอบ  

-  ความรู้เกี่ยวกับการส ารวจเพือ่การกอ่สร้าง  

100 โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)

หรือ (อัตนัย) 

 

3.  คุณสมบัตสิ่วนบุคคล 

     1.  การแต่งกาย กรยิามารยาท 

     2.  บุคลกิภาพท่วงทีวาจา 

     3.  ประวัตสิ่วนตัว การศึกษา จรยิธรรม  คุณธรรม 

     4.  ความคิดริเร่ิมและปฏภิาณไหวพริบ 

     5.  ทัศนคต ิ แรงจูงใจ 

     6.  ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์การศึกษา 

          และประสบการณ์การท างานที่ตรงตอ่ต าแหนง่ 

100 

 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตรกำรสรรหำและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงำนจ้ำง 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศเทศบำลต ำบลสันปูเลย เร่ือง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อด ำเนนิกำรสรรหำ

และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงำนจ้ำง ของเทศบำลต ำบลสันปูเลย  อ ำเภอดอยสะเก็ด           

จังหวัดเชียงใหม่  ลงวันที่  1  พฤษภำคม  2562 

ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 

1.  ความรู้ 

1.1  ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

       -  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับ 

          การปฏบัิตหินา้ที ่

      -  สถานการณ์ เศรษฐกิจ  การเมอืงปัจจุบัน และการใช้ภาษาไทย 

      -  ข้อมูลขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

      -  ความรู้ความสามารถดา้นวเิคราะห์การใชเ้หตุผล   

      -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

      -  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิถึง 

          ฉบับปัจจุบัน 

100 โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)  

 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 

2.1 ความสามารถเฉพาะต าแหนง่ 

-  ความรู้พืน้ฐานไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์  

- ความรู้พืน้ฐานทางดจิิตอลและคอมพวิเตอร์  

-  ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟา้ก าลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟา้ ระบบ แสงสวา่ง 

    และเคร่ืองปรับอากาศ  

-  ความรู้เกีย่วกับการตดิตัง้ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช ้

เกี่ยวกับไฟฟา้ และระบบไฟฟา้  

- ความรู้เกี่ยวกับการวเิคราะห์และค านวณหาค่าวงจรไฟฟา้ 

อเิล็กทรอนิกส์ 

100 โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)

หรือ (อัตนัย) 

 

3.  คุณสมบัติสว่นบุคคล 

     1.  การแต่งกาย กรยิามารยาท 

     2.  บุคลกิภาพท่วงทีวาจา 

     3.  ประวัตสิ่วนตัว การศึกษา จรยิธรรม  คุณธรรม 

     4.  ความคิดริเร่ิมและปฏภิาณไหวพริบ 

     5.  ทัศนคต ิ แรงจูงใจ 

     6.  ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์การศึกษา 

          และประสบการณ์การท างานที่ตรงตอ่ต าแหนง่ 

100 

 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ ์

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรกำรสรรหำและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงำนจ้ำง 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศเทศบำลต ำบลสันปูเลย เร่ือง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อด ำเนนิกำรสรรหำ

และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงำนจ้ำง ของเทศบำลต ำบลสันปูเลย  อ ำเภอดอยสะเก็ด           

จังหวัดเชียงใหม่  ลงวันที่  1  พฤษภำคม  2562 

ผู้ช่วยนักวิชำกำรสำธำรณสุข 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 

1.  ความรู้ 

1.1  ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

       -  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับ 

          การปฏบัิตหินา้ที ่

      -  สถานการณ ์เศรษฐกิจ  การเมอืงปัจจุบัน และการใชภ้าษาไทย 

      -  ข้อมูลขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

      -  ความรู้ความสามารถดา้นวเิคราะห์การใชเ้หตุผล   

      -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

      -  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิถึง 

          ฉบับปัจจุบัน 

100 โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)  

 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 

2.1 ความสามารถเฉพาะต าแหนง่ 

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ  

- พระราชบัญญัติโรคติดตอ่ พ.ศ. 2558  

- พระราชบัญญัติสุขภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2550  

- พระราชบัญญัติหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2545  

- พระราชบัญญัติคุม้ครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  

- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 

   บ้านเมอืง พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  

- ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุม ป้องกัน 

   โรคและภัยสุขภาพ และการฟืน้ฟูสุขภาพ การบริการอนามัย แมแ่ละเด็ก 

   การวางแผนครอบครัว  

- ความรู้ดา้นการบริหารงานสาธารณสุขเบือ้งต้น การจัดท าแผนงาน 

   โครงการด้านสาธารณสขุ การจัดท าฐานขอ้มูลสาธารณสุข การมีสว่น 

   ร่วม ของประชาชน 

100 โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)

หรือ (อัตนัย) 

 

3.  คุณสมบัติสว่นบุคคล 

     1.  การแต่งกาย กรยิามารยาท 

     2.  บุคลกิภาพท่วงทีวาจา 

     3.  ประวัตสิ่วนตัว การศึกษา จรยิธรรม  คุณธรรม 

     4.  ความคิดริเร่ิมและปฏภิาณไหวพริบ 

     5.  ทัศนคต ิ แรงจูงใจ 

     6.  ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์การศึกษา 

          และประสบการณ์การท างานที่ตรงตอ่ต าแหนง่ 

100 

 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 



 

 

หลักสูตรกำรสรรหำและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงำนจ้ำง 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศเทศบำลต ำบลสันปูเลย เร่ือง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อด ำเนนิกำรสรรหำ

และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงำนจ้ำง ของเทศบำลต ำบลสันปูเลย  อ ำเภอดอยสะเก็ด           

จังหวัดเชียงใหม่  ลงวันที่  1  พฤษภำคม  2562 

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 

1.  ความรู้ 

1.1  ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

       -  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับ 

          การปฏบัิตหินา้ที ่

      -  สถานการณ์ เศรษฐกิจ  การเมอืงปัจจุบัน และการใชภ้าษาไทย 

      -  ข้อมูลขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

      -  ความรู้ความสามารถดา้นวเิคราะห์การใชเ้หตุผล   

      -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

      -  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิถึง 

          ฉบับปัจจุบัน 

100 โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)  

 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 

2.1 ความสามารถเฉพาะต าแหนง่ 

         -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

           พ.ศ. 2542  

       -  พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  

       -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเตมิ  

       - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการรักษาความลับของ ทางราชการ 

พ.ศ. 2548  

      - ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)  

      - ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป  

 

100 โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)

หรือ (อัตนัย) 

 

3.  คุณสมบัติสว่นบุคคล 

     1.  การแต่งกาย กรยิามารยาท 

     2.  บุคลกิภาพท่วงทีวาจา 

     3.  ประวัตสิว่นตัว การศึกษา จรยิธรรม  คุณธรรม 

     4.  ความคิดริเร่ิมและปฏภิาณไหวพริบ 

     5.  ทัศนคต ิ แรงจูงใจ 

     6.  ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์การศึกษา 

          และประสบการณ์การท างานที่ตรงตอ่ต าแหนง่ 

100 

 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตรกำรสรรหำและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงำนจ้ำง 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศเทศบำลต ำบลสันปูเลย เร่ือง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อด ำเนนิกำรสรรหำ

และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงำนจ้ำง ของเทศบำลต ำบลสันปูเลย  อ ำเภอดอยสะเก็ด           

จังหวัดเชียงใหม่  ลงวันที่  1  พฤษภำคม  2562 

พนักงำนขับรถยนต์  และคนงำนท่ัวไป 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 

3.  คุณสมบัติสว่นบุคคล 

     1.  การแต่งกาย กรยิามารยาท 

     2.  บุคลกิภาพท่วงทีวาจา 

     3.  ประวัตสิ่วนตัว การศึกษา จรยิธรรม  คุณธรรม 

     4.  ความคิดริเร่ิมและปฏภิาณไหวพริบ 

     5.  ทัศนคต ิ แรงจูงใจ 

     6.  ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์การศึกษา 

          และประสบการณ์การท างานที่ตรงตอ่ต าแหนง่ 

100 

 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


