
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เร่ือง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น 
พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน ๓0  ตำแหน่ง รวมท้ังส้ิน ๑๕๓ อัตรา

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระยอง เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๓0  กันยายน ๒๕๔๗ และบัญชีกำหนด 
อัตราค่าตอบแทนผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิฃาชีพ ท่ี ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒิ หรือผู้’มีทักษะ 
ประสบการณ์ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง เร่ือง หลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี ๓) ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
เพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน ๓0  ตำแหน่ง รวมท้ังส้ิน ๑๕๓ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งท่ีรับสมัคร
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒๔ ตำแหน่ง รวม ๑๒๓ อัตรา ประกอบด้วย 

ก. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน ๒0  ตำแหน่ง ๑0 ๒ อัตรา ดังนี้
๑) ตำแหน่ง ผู้ข่วยครู

(๑) กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน ๓ อัตรา
(๒) กลุ่มวิชาศิลปะ จำนวน ๒ อัตรา
(๓) กลุ่มวิชาดนตรี จำนวน ๑ อัตรา
(๔) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
(๕) กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ อัตรา
(๖) กลุ่มวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน ๑ อัตรา
(๗) กลุ่มวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และทุ่นยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

๒) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๓ อัตรา
๓) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๓๖ อัตรา
๔) ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑๒ อัตรา
๕) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา
๖) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน ๒ อัตรา
๗) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักโภขนาการ จำนวน ๑ อัตรา
๘) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน ๒ อัตรา
๙) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา
๑0 ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๓ อัตรา

๑๑) ตำแหน่ง



-๒-
๑๑) ตำแหน่ง ผู้ข่วยวิศวกรไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา
๑๒) ตำแหน่ง ผู้ฃ่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
๑๓) ตำแหน่ง ผู้ชีวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา

(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น)
๑๔) ตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา
๑๔) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน ๑๐ อัตรา
๑๖) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน ๖ อัตรา
๑๗) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จำนวน ๒ อัตรา
๑๘) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๓ อัตรา
๑๙) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน ๓ อัตรา
๒๐) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน จำนวน ๑ อัตรา

และบรรเทาสาธารณภัย
ข. ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๒๑ อัตรา ดังนี้

๑) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน จำนวน ๔ อัตรา
๒) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๓ อัตรา
๓) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ จำนวน ๑ อัตรา
๔) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๓ อัตรา

๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๓๐ อัตรา ประกอบด้วย
๑) ตำแหน่ง คนงานประจำรถยนต์ปรับอากาศ จำนวน ๑ อัตรา
๒) ตำแหน่ง คนงานเกษตร จำนวน ๙ อัตรา
๓) ตำแหน่ง คนงานซ่อมแซมถนน จำนวน ๔ อัตรา
๔) ตำแหน่ง คนงานประจำสนามกีฬาจังหวัดระยอง จำนวน ๑ อัตรา
๔) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) จำนวน ๙ อัตรา
๖) ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๖ อัตรา

(รายละเอียดคุณสมบัติของตำแหน่งที่ร ับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง)

๒. คุณลมบัติและลักษณะต้องห้ามขฮงผู้ลมัครุ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซ ึ่งจะไต้ร ับการจ้างเป ็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี 

ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕:๔๗ ดังนี้ 

๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีไต้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ้นเพืเอน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นสำหรับข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้

(๔.๑) โรคเรื่อน...



-๓-
(๔.๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(๔.๒) วัณโรคในระยะอันตราย
(๔.๓) โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
(๔.๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(๔.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง

๔) ไม่เป ็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท ี่
ในพรรคการเมือง

๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาซิกสภาท้องถ่ิน 
๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอื่นชองรัฐ
๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ท ี่จะสมัครจะต้องมีค ุณสมบัต ิเฉพาะสำหรับ 

ตำแหน่งตรงตามตำแหน่งที่จะสมัคร (รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดระยอง)

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น 
พนักงานจ้างไต้ ทั้งนี้ เป็นไปตามความในข้อ ๔ ของคำส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘ เร่ือง ห้ามพระภิกษุ 
สามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งชัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๔๓๘

๓. วัน เวลา และลถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดระยอง (ช้ัน ๑) ต้ังแต่วันท่ี ©๘- ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๖๕ในวันและเวลาราชการ โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
(ผู้ชาย สวมเส้ือเช้ิต กางเกงสแล็ค รองเท้าหุ้มส้น ผู้หญิง แต่งชุดสุภาพ กระโปรง รองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้ารัดส้น) 
และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสมัคร ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 
๐ ๓๘๖๑ ๗๔๓๐ ต่อ ๗๑๑ ทั้งนี้ ผู้สมัครเลือกสมัครไต้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะเปลี่ยนแปลง 
แก่ไชไม่ไต้

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายในคร้ังเดียวกันหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาตำ ขนาด ๑ น้ิว (ถ่ายไม่เกิน 

๖ เดือนนับถึงวันรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศ 

ที่รับสมัครนี้ โดยวุฒิการศึกษาต้องไต้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ภายในวันที่ปีดรับสมัครคือวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๔๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ

๔.๔ เอกสาร...



๔.๕ เอกสารทางทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศขาย) เข่น หนังสือสำคัญ (แบบ สด ๘) หรือใบสำคัญ 
(แบบ สด.๙) หรือใบรับรองผลการตรวจเสือกทหารกองเกินเข้ารับราซการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓) 
จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๖ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร (ฉบับจริง)

๔.๗ สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ฃับรถตาม พ.ร.บ.ขนส่ง ประ๓ทรถยนต์ส่วนบุคคล (สำหรับตำแหน่ง 
พนักงานขับรถยนต์) และประเภทที่ ๒ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาและพนักงานขับ 
รถยนต์ปรับอากาศ) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ

๔.๘ หนังสือรับรองการผ่านงานจากนายจ้าง จากหน่วยงานหรือส่วนราขการ ซึ่งต้องมีทักษะ 
ในตำแหน่งงานที่สมัคร ไม่ต่ําก'ว่า ๕ ปี (สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ และพนักงานขับรถยนต์)

๔.๙ หลักฐานอ่ืน  ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนข่ือตัว ข่ือสกุล สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน ๑ ฉบับ 
พร้อมต้นฉบับ เอกสารต้นฉบับที่นำมายื่นในการสมัคร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องตรงกับสำเนาแล้ว 
จะคืนต้นฉบับให้ในวันรับสมัครนั้น

๕. ค่าธรรมเนียมการลมัคร
ผู้สม ัครต ้องเส ียค ่าธรรมเน ียมในการสมัครสำหรับท ุกตำแหน่ง จำนวน ๑ ๐ ๐  บาท 

(ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด )ๆ
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีลิทธิเข้ารับการฝ็รรหาและเลือกฝ็รร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
ให้ทราบก่อนดำเนินการสรรหาและเสือกสรรไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระยอง และทางเว็บไซต์ www.rayong-pao.go.th โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องไปตรวจดู 
ด้วยตนเอง

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการลรรหาและเลือกลรร
หลักเกณฑ์การสรรหาและเสือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง จะยึดหลักสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ระยองกำหนด ตังนี้

๗.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตามข้อ ๑.๑ ก.
ทดสอบความรู้ของบุคคลในเร่ืองต่าง  ๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะ 

เฉพาะบุคคลในเร่ืองต่าง  ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะอื่น  ๆ ของบุคคลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
โดยใข้วิธีการสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๗.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ตามข้อ ๑.๑ ข.
ทดสอบความรู้ของบุคคลในเร่ืองต่าง  ๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะ 

เฉพาะบุคคลในเร่ืองต่าง  ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะอื่น  ๆ ของบุคคลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ โดยมีคะแนนสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และคะแนนสอบปฏิบัติ 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๗.๓ พนักงานจ้างทั่วไป...

http://www.rayong-pao.go.th


๗.๓ พนักงานจ้างทั่วไป
ทดสอบความรู้ฃองบุคคลในเร่ืองต่าง  ๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะ 

เฉพาะบุคคลในเร่ืองต่าง  ๆที่จำเป็นตอการปฏิบตงานและคุณลักษณะอื่น  ๆ ของบุคคลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
โดยใข้วิธีการสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามข้อ ๗.๑ และข้อ ๗.๓ จะต้อง 

ได้รับคะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามข้อ ๗.๒ 
จะต้องไต้รับคะแนนในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

๙. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
จะประกาศรายชีอผู้ผ ่านการสรรหาและเลือกสรรตามข้อ ๗.๑ และข้อ ๗.๓ ให้ทราบ 

โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเรียงลำดับที่จากผู้ไต้คะแนนสูงสุดตามลำดับ หากได้คะแนนเท่ากัน 
ให้ผู้ได้รันเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า สำหรับการประกาศรายซ่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
ตามข้อ ๗.๒ จะประกาศรายซ่ือโดยเรียงลำดับจากผู้สอบไต้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนน 
รวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าไต้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน 
ให้ผู้ไต้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๑๐. การบรรคุและแต่งตั้ง
ผู้โด้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งต้ังให้เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง ตามลำดับท่ีในบัญชีรายซ่ือผู้ผ่านการเลือกสรร โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง ซึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิและตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) 
จะทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี และพนักงานจ้างทั่วไปจะทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี

อน่ึง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
เพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดังน้ัน หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้โด้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างหรือได้รับ 
การจ้างแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณายกเลิกการจ้าง 
กรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายปียะ ปีตุเตขะ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงวันท่ี r กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี 
ก. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ดังน้ี 
๑) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน ๑0 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ช่วยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓) ปฏิบัติงานวิขาการของสถานศึกษา (โรงเรียน)
๔) ปฏิบัติงาบเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. 

ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในวิชาเอกดังต่อไปนี้
๑) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน ๓ อัตรา

โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัยศึกษา เอกการศึกษา 
ปฐมวัย เอกอนุบาลศึกษา เอกการอนุบาล เอกการศึกษาอนุบาล เอกการปฐมวัยศึกษา

๒) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาศิลปะ จำนวน ๒ อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกศิลปะ เอกศิลปศึกษา 

เอกศิลปะไทย เอกทัศนศิลป็
๓) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาดนตรี จำนวน ๑ อัตรา

โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรี เอกดนตรีศึกษา 
เอกดนตรีไทย เอกดนตรีสากล

๔) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาชาวิชาเอกภาษาอังกฤษ เอกการสอน 

ภาษาอังกฤษ เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ เอกวรรณคดีอังกฤษ เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ เอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
เอกการศึกษา(ภาษาอังกฤษ) เอกการศึกษาและภาษาอังกฤษ เอกวิธีสอนภาษาอังกฤษ เอกภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 
เอกภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ เอกภาษาอังกฤษชั้นสูง เอกภาษาอังกฤษศึกษา เอกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสื่อสาร 
เอกภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เอกการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เอกการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
ภาษาต่างประเทศ เอกการสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ(อังกฤษ)

๕) ผู้ช ่วยครู...



-๒-
๕) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ อัตรา

โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
เอกวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เอกวิศวกรรมไฟฟ้า เอกครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
เอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอกอุตสาหกรรมศิลบั (ไฟฟ้า) เอกวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

๖) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

(วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ) เอกเขียนแบบเครื่องกล เอกอุตสาหกรรมศิลบั (เขียนแบบ) เอกเครื่องมือกล 
เอกเทคนิคการผลิต เอกช่างกลโรงงาน เอกวิศวกรรมการผลิต เอกอุตสาหการเครื่องมือกล เอกวิศวกรรมอุตสาหการ 
(การจัดการผลิต) เอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเคร่ืองมือกล เอกอุตสาหกรรมศึลปี (ช่างกลโรงงาน) เอกอุตสาหกรรมศึล{เ 
(การผลิต) เอกอุตสาหกรรมศึลป๋ (เคร่ืองมือกล) เอกเทคโนโลยีการผลิต เอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) 
เอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา เอกวิศวกรรมเคร่ืองกล เอกวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต เอกวิศวกรรม 
อุตสาหการ (ออกแบบการผลิต) เอกการจัดการการผลิต เอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล 
เอกวิศวกรรมขนส่งถ่ายวัสดุ (ช่างกลโรงงาน)

๗) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และทุ่นยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาชาวิชาเอกครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

(เมคคาทรอนิกส์และทุ่นยนต์) เอกเมคคา'ทรอนิกส์ เอกวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เอกเทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
๒. มืใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภา 

ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
ค่าตอบแทน

- ปริญญาที่มืหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือปริญญาที่มืหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 
(ป.กศ.สูง) หรือเทียบเท่า ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

- ปริญญาตรีท่ีมืหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย เฉพาะปริญญาท่ี ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนในหลักสูตร ๕ ปี ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๘๐๐ บาท

๒) ตำแหน่ง...



-๓-
๒) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๓ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน 
การทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ 
ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก 

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ 
บัญชีชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒ ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานต้านการเงินบัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้

๑.๓ รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือพร้อมท่ีจะปรับปรุง 
ข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย

๑.๔ จัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ตรงกับความจำเป็นและ 
วัตถุประสงค์ชองแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.(ะศ ึกษาว ิเคราะห ์ผลการใช ้จ ่ายเง ินงบประมาณ ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำงบประมาณ

๑.๖ ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน 
เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ

๑.๗ ถ่ายทอดความรู้ต้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำใน 
การปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและแกอบรม จัดทำคู่มีอประจำสำหรับการแกอบรมและวิธีใช้ 
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ 
ข้อกำหนด

๑.๘ ตรวจสอบความถูกต้องชองหลักฐานและเอกสารต่าง  ๆ ที่เกี่ยวช้องกับการดำเนินงาน 
ด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ เช่น การต ั้งฎ ีกาเบ ิกจ ่ายเง ิน  การนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอก 
งบประมาณ สัญญายืมเงิน และเอกสารต่าง  ๆ ท ี่เก ี่ยวช้องกับการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้มีความครบล้วนถูกต้อง 
และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้

๑.๙ ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่าง  ๆ ที่เกี่ยวช้อง เช่น เงินงบประมาณ 
เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่าง  ๆ ที่เกี่ยวช้อง 
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่กำหนดไว้

๑.๑๐ ศ ึกษา ว ิเคราะห ์ ประมวลผลข้อมูล และตัวเลขทางบ ัญช ี และจัดทำบัญชีท ุก 
ประ๓ ทภาษี และทะเบียนคุมต่าง  ๆ ท้ังระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจำเดือน บัญชีเงินทดรอง 
ราชการ ทะเบียนคุมรายได้นำส่งคลัง ทะเบียนคุมใบสำคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
เพ่ือให้งานต้านการบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบไต้

ร่วมประสาน...



๑.๑๑ ร่วมประสานงาน ตรวจร่างบันทึก หนังสือโต้ตอบหรือตอบบีญหาข้อหารือเกี่ยวกับ 
ระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการบัญชี เพื่อสร้างความขัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจเกิด 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง

๑.๑๒วิเคราะห ์ และจัดทำงบการเงินประจำวัน ประจำเด ือน/ประจำป ี รายงานทาง 
การเงิน และรายงานทางบัญชี เพื่อนำเสนอให้ผู้ท ี่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑๓ ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี เพื่อใช้ประกอบ 
ในการทำธุรกรรม และเปีนหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบ 
และดาเนินธุรกรรมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๑๔ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใหม่  ๆกฎหมาย และระเบียบต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้องกับ 
งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพื่อนำมาประยุกต้ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๑.๑๔ รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร รวมถึงควบคุม ดูแล 
งบประมาณคงเหลือของหน่วยงานต่าง  ๆ เพื่อให้เปีนไปตามระเบียบ และควบคุมการจัดทำและรายงานเงิน 
รายไต้รวมทั้งเงินอุดหนุนต่าง  ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใข้ในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินให้ถูกต้อง

๑.๑๖ ดำเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต่าง  ๆ รวมทั้งเงินถ่ายโอนให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ด้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลล้มฤทธิ๋ที่กำหนด
๒.๒ วางแผนการปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดขอบของตนเอง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานไต้ทันเวลา 

และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
๒.๓ ร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด 

ความร่วมมือและผลล้มฤทธึ๋ตามที่กำหนดไว้
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไต้รับมอบหมาย
๓.๓ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง  ๆ เกี่ยวกับการให้คำแนะน่าในการเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามเบีาหมายและล้มฤทธี้ผล
๓.๔ ประสานการทำงานกับหน่วยราขการอื่นภายในอำเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๔ ประสานการทำงานของกลุ่มบุคคลและประขาขนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการกำหนดและจัดทำแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง  ๆ เพ ื่อให้เกิดประโยฃน์ในการจัดทำแผนพัฒนา 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๓.๖ ช่วยให้คำปรึกษาด้านการจัดทำการเงินและบัญชีให้กับกลุ่มต่าง  ๆ ในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและประสานการทำงาน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพ่ือให้ทราบข้อมูลใหม่  ๆ และนำไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ให้คำแนะนำ ตอบบ ีญหาและข ี้แจงเก ี่ยวก ับงานการเง ินและบ ัญช ีท ี่ตนม ีความ 

รับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกซน หรือประชาขนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจไต้ทราบข้อมูล 
และความรู้ต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์

๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ 
เก ี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเพ ื่อให ้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ 
พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

๔.๓ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนภารกิจชอง 
หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ไต้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น 
ท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี๋ไต้
ค่าตอบแทน

ไต้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๓) ตำแหน่ง..



-๖-

๓) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิขาการสาธารณสุข จำนวน ๓๖ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดขอบ

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 
ทำงาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ 
ไต้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการเบื้องต้น 

ที,ไม,ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุช การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริมสุขภาพ 
การเฝืาระวัง'โรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการกำหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค 
และภัยสุขภาพ และการฟินฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะโภชบาการ 
รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล 
อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการ 
สาธารณสุฃท่ีดี

๑.๒ สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้าน 
สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน

๑.๓ ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห ์และวิจ ัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนำมาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ

๑.๔ ร่วมพัฒนาเบื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบ 
บริการสุขภาพโดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิป้ญญาเกี่ยวกับงาบต้านสาธารณสุข 
และระบบบริการสุขภาพ และจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิขาการ ส่ือสุขศึกษา ประซาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประซาซน 
มืความรู้สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ

ร).๕ ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยส่ิงแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 
การเฝืาระวังโรค รักษาเบ้ืองต้น และติดตามฟินฟูสุขภาพในขุมซน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งาน 
เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

๑.๖ ช่วยจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวช้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูล'ของผู้บัวย 
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางต้านบริการสุขภาพประซากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกขน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุง 
ระบบงานสาธารณสุขให้มืประสิทธิภาพสูงขึ้น

๑.๗ ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ปวย 
ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ็าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพและพื่นฟูสุขภาพเพื่อให้ 
ประซาซนมืสุขภาพที่ดี

๑.๘ ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ 
สถานที่สาธารณะทางต้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๙  ร่วมประเมิน...



๑.๙ ร่วมประเมินกิจกรรมเพ่ือความสะอาด เข่น การรักษาความสะอาดของชุมขน การเก็บขยะ 
ของชุมขน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่าง 
มีประสิทธิภาพและแก้โขปัญหาหรือเหตุรำคาญที่กระทบต่อประขาขนในพื้นที่

๑.๑๐ ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กำกับมาตรฐาน การบังคับใข้กฎหมายเกี่ยวกับ 
การแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคต้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๑.๑๑ ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ 
และสุขาภิบาลเพ่ือกำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ

๑.๑๒ ช่วยดำเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุข ด้านส่งเสริม 
สุขภาพและด้านสุขาภิบาล โดยการกำหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๑.๑๓ จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้เกิดความพร้อม 
และความราบรื่นในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่

๑.๑๔ รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคี เช่น สสส. สสจ. สสอ. สอ. อสม. 
สปสซ. เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประซาซนในพื้นที่

๑.๑๔ รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝ็าระวัง 
และควบคุมการระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประซาขน เพื่อประกอบการวางแผน 
การสุขาภิบาลที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นของท้องที่

๒. ด้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๒.๒ วางแผนวัดผล ประเมินผลการทำงานในหน้าที่รับผิดซอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการทำงาน
๓. ด้านการประสานงาน

๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ 
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนดไว้

๓.๒ ซี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓ ประสาบงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราซการ เอกซนและประซาซนทั่วไป เพื่อขอ 
ความช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวซาญที่เป็นประโยฃน่ต่อการ 
ทำงานของหน่วยงาน

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง  ๆให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนำไปใข้งาน 

อยู่เสนอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่าว 
เป็นไปอย่างราบรื่น

๔.๒ สนับสนุน...



๔.๒ สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน 
เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

๔.๓ ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารส่ือเผยแพรในรูปแบบต่าง  ๆ
เพื่อการเรียนรู้และความเช้าใจในระดับต่าง  ๆในงานด้านสาธารณสุข

๔.๔ ร่วมปฏิบ้ติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มี 
ความชำนาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๔ นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถ 
ปฎิบ้ติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๔.๖ อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล 
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง  ๆ แก่ประซาชน ครู นักเรียนเพื่อให้ผู้ที่สนใจ 
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได ้ร ับปริญญาตรีหร ือค ุณว ุฒ ิอย ่างอ ื่นท ี่เท ียบได ้ในระด ับเด ียวก ัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขขุมซน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
และอนามัย วิทยาศาสตร์ ว ิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน ้นวิทยาศาสตร์ส ุขาภิบาล วิทยาศาสตร์ 
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา 
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล 
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวขศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ 
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้ 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนึ๋ได้
ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๔) ตำแหน่ง...



๔) ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิขาชีพ จำนวน ๑๒ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดขอบ

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไต้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ

๑.๑ ปฏิบัติการพยาบาลช้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

๑.๒ คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปิญหา วินิจฉัยปีญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การ 
ช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลไต้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา

๑.๓ บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแล 
ผู้ปวย ให้เกิดความปลอดภัย สุชสบาย และมีประสิทธิภาพ

๑.๔ ส่งเสริม ปีองกัน ดูแลรักษา พ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่น  ๆ ทางด้านสุขภาพ 
เพื่อสุขภาพที่ดีฃองประซาซน

๑.๕ การใช้เคร่ืองมือพิเศษช่วยผู้ป่วยในกรณีมีอุบัติเหตุขัดช้องในระบบหายใจให้ยาระงับความรู้สึก 
และควบคุมอาการผู้ปวยระหว่างให้ยา การควบคุมดูแลอาการและให้การพยาบาลดังกล่าว จัดเตรืยมผู้ป่วยและส่งเคร่ืองมีอ 
ในการผ่าตัด ปฏิบัติการผดุงครรภ์และให้การช่วยเหลือการผิดปกติตามระบบ

๑.๖ ช่วยแพทย์ในการบำบัดรักษา ในการใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการ
บำบัดรักษา

๑.๗ ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและการปีองกันโรค เช่น การวางแผน นิเทศการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล เพื่อสุขภาพที่ดี 
ของประซาซน

๑.๘ ตรวจเย่ียมบ้านโรงเรียนให้คำแนะนำ คำปรึกษา การช่วยเหลือทุกกลุ่มวัยและผู้ต้อยโอกาส - 
ผู้พิการ กลุ่มเส่ียง ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ผู้ที่มีป้ญหาทางด้านสุขภาพกาย/จิต เพื่อให้มีสุฃภาวะที่ดีอยู่ในสังคม 
ได้อย่างปกติสุข

๒. ด้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน 

หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๒.๒ จัดเรียงลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการ เพื่อนำเสนอทางเลือกให้แก่ผู้บังคับบัญชา 
๒.๓ ร่วมวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้ไต้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องขัดเจน 

ในการดูแลสุขภาพของประซาซน

๓. ด้านการ...



-๑๐-

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด 

ความร่วมมือและผลลัมฤทธึ๋ตามที่กำหนดไว้
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓ ให้ข้อคิดเห็นในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ

ดำเนินการร่วมกัน
๔. ด้านการบริการ

๔.๑ สอน แนะนำให้คำปรึกษาเบ้ืองด้นแก่ผู้ใข้บริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับการส่งเสริม 
ป็องกัน ดูแลรักษา พินฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาซนสามารถดูแลตนเองได้

๔.๒ ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เก ี่ยวก ับการพยาบาล เพื่อให้ 
ประขาซนได้ทราบข้อมูลและความเต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจชองหน่วยงาน 
และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

๔.๓ บริการให้ภูมิคุ้มกันโรค ตลอดจนบริการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก และการวางแผน 
ครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมืสุฃภาพที่แข็งแรงและทราบถึงการดูแลตนเองและบุคคลรอบข้างอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม

๔.๔ สอนนิเทศ ผึเกอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้มืความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาชาวิชาหรือทางการพยาบาล 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับดำแหน่งนี้
ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๔) ตำแหน่ง...



-(5)(5)-

๕) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 
ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับต้านกายภาพบำบัด ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับ 
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบํตการ
๑.๑ ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานกายภาพบำบัด บำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ 

โรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบประสาท และความพิการต่าง  ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยการใช้ 
เคร่ืองมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด หรือในรายท่ีผู้ป่วยมีโรคแทรกช้อนหรือโรคเฉพาะทาง เช่น การใช้ความร้อน 
แสง เสียง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์ การดัด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย รวมทั้งการให้คำแนะนำแก่ญาติ 
หรือผู้ที่เกี่ยวช้องกับผู้ป่วยเพื่อพินฟูสมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับดึทั้งทางรูป 
และทางหน้าที่ ตลอดจนการใช้เครื่องช่วยผู้พิการ

๑.๒ ปฏิบัติการต้านกายภาพบำบัดตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การบริการทางกายภาพบำบัด 
แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ไต้รับการบริการที่ถูกต้องเหมาะสม

๑.๓ ดัดกรอง ตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด วิเคราะห์ปิญหา วินิจฉัยป้ญหา ภาวะเสี่ยง 
เพื่อให้การบริการทางกายภาพบำบัดไต้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา

๑.๔ บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบำบัด เพื่อพัฒนาการบริการ
ผู้'ป่วย'ให้มีคุณภาพ

๑.๕ ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา พินฟูสุขภาพประซาซน หรือการบริการอื่น  ๆ ทางด้าน 
กายภาพบำบัด เพื่อให้มีสุขภาพที่ดึขึ้น

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ 

โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลลัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน

๓.๑ ประสาบการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือและผลลัมฤทธึ๋ตามที่กำหนดไว้

๓.๒ ข้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวช้อง 
เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไต้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ สอน แนะนำ ให้คำปรึกษา เบ้ืองต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ขุมซน เก่ียวกับการส่งเสริม 

ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประซาขนสามารถดูแลตนเองไต้
๔.๒ ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับต้านกายภาพบำบัด เพื่อให้ 

ประซาซนไต้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ 
ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

คุณลม1บต...



คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ กายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือในสาขาวิชาหรือ 
ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เปีนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑(ร:,๐๐๐ บาท

๖) ตำแหน่ง...



-๑๓-
๖) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน ๒ อัตรา 
หน้าที่และความรู้,1บผิดซรบ

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 
ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับต้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ 
ไต้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟินฟูสภาพ ต้านการแพทย์แผนไทย 

ขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ประซาซนไต้รับบริการที่มีคุณภาพ
๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาต้นแบบ สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับช้อน 

เพื่อเสริมสร้างระบบการแพทย์แผนไทยที่ดี และประยุกตํใช้สำหรับหน่วยงานอื่น
๑.๓ รวบรวมข้อมูลวิชาการ และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นในองค์ความรู้ต้านการแพทย์แผนไทย 

เพื่อประกอบการวางแผนการทำงาน หรือจัดทำรายงานทางวิชาการ
๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ 
โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด 

ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ

๔.๑ จัดเก็บข้อมูลให้บริการข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือให้ประซาซนไต้รับข้อมูลท่ีเหมาะสมและสามารถ 
นำไปใช้ในการดูแลสุขภาพ

๔.๒ ประซาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปีญหาและช้ีแจงทางวิชาการ 
ต้านการแพทย์แผนไทยแก่บุคลากรอื่น และประซาซนท่ัวไป เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ไต ้ร ับปริญญาตรีหรือค ุณวุฒ ิอย่างอ ื่นท ี่เท ียบไต ้ในระด ับเด ียวก ัน ในสาชาวิชาหรือทาง 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย และไต้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือในสาขาวิชาหรือ 
ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๗) ตำแหน่ง...



๗) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักโภชนาการ จำนวน ๑ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิขาการในการ 
ทำงาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานโภชนาการ ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไต้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบ้ตการ
๑.๑ ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย เบื้องต้นด้านอาหารและโภชนาการ 

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน พื่นฟูภาวะโภชนาการของประซาซน
๑.๒ ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง แก้ไช เนฟูและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ 

การมีพฤติกรรมที่ดีฃองประซาขน เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดี
๑.๓ ร่วมติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อนำมาปรับปรุง 

ระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
๑.๔ ร่วมเฝืาระวังและติดตามด้านอาหารและโภชนาการ กับสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย 

เพื่อแก้ไขปิญหาภาวะโภชนาการในประซาซนที่มีความเสี่ยง
๑.๕ ร่วมจัดการองค์ความรู้ต้านอาหารและโภชนาการ เพื่อพัฒนาระบบงานและเสริมสร้าง 

ศักยภาพขององค์กรและภาคีเครือข่าย
๑.๖ ร่วมจัดทำฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
๑.๗ ร่วมจัดทำดำรับอาหาร และส่ือโภชนศึกษา สำหรับเด็ก นักเรียน ประซาซน เพ่ือให้ได้รับ 

พลังงานและสารอาหารที่เหมาะสม
๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ 
โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด 

ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไต้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ

๔.๑ ให้คำแนะนำ ความรู้ เทคโนโลยีทางต้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ของประซาขน

๔.๒ สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ ให้บริการสื่อทางต้านอาหารและโภชนาการในรูปแบบต่าง  ๆ เพื่อการเผยแพร่ความรู้
สู่ประชาชน

คุณสม,บด...



คุณลมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้!นระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์ 

เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า 
ใช้เป็นคุณสมบตเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ร)๕ ,๐00  บาท

๘) ตำแหน่ง...



-๑๖-
๘) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน ๒ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 
ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ 
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ทำหน้าที่ผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ทั่วไปทั้งที่เป็นยารับประทานและยาใช้ภายนอก 

เพื่อให้ผู้ปวยได้รับยารับประทานและยาใช้ภายนอกที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับโรค
๑.๒ จ่ายยา จัดยา บรรจุยา และให้คำแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ผู้ปวย เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ยา 

ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
๑.๓ จัดระบบ ดูแล และเก็บรักษายา เวชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ต่าง  ๆในสถานที่และอุณหภูมิ 

ที่เหมาะสม เพื่อป็องกันการเสื่อมคุณภาพชองยา
๑.๔ ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา และให้บริการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ต่าง  ๆ เพื่อให้มีปริมาณ 

ยาที่เพียงพอ ครบถ้วน และมีคุณภาพในการรักษาแก่ผู้ป่วย
๑ .๕ บริการทาง๓สัซกรรม เภสัชสาธารณสุขเบ้ืองต้น เพ่ือบรรลุผลการรักษา บิองกันควบคุมโรค 

และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
๑.๖ คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น ด้านยา 

สมุนไพร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาซนได้รับการบริการได้มาตรฐานเป็นธรรมและปลอดภัย
๑.๗ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการเบ้ืองด้น เพื่อพัฒนา 

งานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่  ๆ กฎหมาย และระเบียบ 
ต่าง  ๆ ที่เกี่ยวช้องกับงานเภสัชกรรม เพื่อนำมาประยุกต้ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๑.๘ จัดทำ พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือเบ้ืองต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง 
ผู้บริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของาน

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบและร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ 

โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบิาหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน

๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนดไว้

๓.๒ ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง 
เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ...



-๑๗-

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้คำแนะนำ ตอบ,ปีญ,หา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง 

ผู้บริโภคในระดับเบ้ืองต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้สนใจไต้ทราบข้อมูล 
และความรู้ต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์

๔.๒ จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง 
ผู้บริโภค เพ่ือให้สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่าง ๆ

๔.๓ สอนนิเทศผีเกอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมเภสัชสาธารณสุขการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเภสัชกรรม 
และไต้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. 
หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๙) ตำแหน่ง...



-(9)Cs-
๙) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน 
การทำงาน ปฏิบัติงานต้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ 
ไต้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ติดตั้งหรือบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ระบบอินเตอร์เน็ต ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อให้ 
สามารถใช้งานไต้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๑.๒วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการ การประยุกต้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือการประมวลผลข้อมูลในระบบงานต่าง  ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลท่ีไต้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
๑.๔ ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตาม 

ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
๑.๕ รวบรวมความต้องการ เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่งตาม 

ข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์หรือระบบข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน เพ ื่อสนับสบุนการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินไปไต้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด

๑.๖ ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบ 
ข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับช้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและ 
ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน

๑.๗ ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพ่ือให้ได้ 
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน

๑.๘ รวบรวมข้อม ูลประกอบการกำหนดและทดสอบคุณ ล ักษณ ะเฉพาะของเคร ื่อง 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการ 
ทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ไต้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความ 
ต้องการใช้ของหน่วยงาน

๑.๙ ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่ 
เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภย 
ของข้อมูลหรือระบบ

๑.๑๐ ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออก 
ใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๑.๑๑ แก้ไขบีญหาต่าง  ๆ ในเบื้องต้นที่เก ี่ยวข้องกับงานบริการสารสนเทศ เพื่อให้การ 
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและราบรื่น

๑.๑!อ ศกษา...



๑.๑๒ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใหม่  ๆกฎหมาย และระเบียบต่าง  ๆที่เก่ียวข้องกับ 
งานบริการสารสนเทศและงานจัดการระบบงานคอมพิวเตอร์ เพ ื่อนำมาประยุกต์ใข ้ในการปฏิบ ัต ิงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ 

โครงการ เพื่อให้การดำเนินงาบเนินไปตามเบีาหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน

๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด

๓.๒ ข ี้แจงและให ้รายละเอ ียดเก ี่ยวก ับข ้อม ูล ข ้อเท ็จจร ิง แก่บ ุคคลหรือหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ช ่วยจัดทำค ู่ม ือระบบและคู่ม ือผ ู้ใข ้ เพ ื่ออำนวยความสะดวกแก่ผ ู้ใข ้ เพื่อให้ผู้ใช้ 

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒ ดำเน ินการผิกอบรมหรือถ ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก' 

เจ้าหน้าที่ผู้ใข้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิขาการคอมพิวเตอร์
๔.๓ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้[ข้เมื่อมืบีญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้ผู้ใข้สามารถแก่ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเจพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้ร ับปริญญาตรีหรือค ุณวุฒ ิอย่างอ ื่นท ี,เท ียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขาหรือทาง 
คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิฃาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เน ินคุณสมบัติเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่งนี้
ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

®o) ตำแหน่ง...



-๒๐-
๑๐) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๓ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน 
การทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ 
ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานชองพัสดุ 
๑.๒ ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง  ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา 

ประกวดราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เปีนไปตามระเบียบชองว่าด้วยการพัสดุ
๑.๓ จัดทำรายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ 

เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง  ๆ ไดโดยสะดวก
๑.๔ ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 
๑.๕ จำหน่าย'พัสดุเม่ือช0'ารุด'หรือเส่ือมสภาพ หรือไม่จำเปีนในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป 

เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชนํให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
๑.๖ ถ่ายทอดความรู้ต้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการ 

ปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและผิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการผิกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมีอที่ถูกต้อง เปีนต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เปีนประโยขน้ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด 

๑.๗ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และการบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภท 
เพ่ือให้การจัดซ้ือและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบท่ีกำหนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และสอดคล้องตามต้องการ 
ของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน

๑.๘ ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่าง  ๆ ชองพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบ ราคา 
การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยซนํใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบำรุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป็นต้น 
เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพชองพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๙ รวบรวมข้อมูล รายชื่อ คุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ์ชองบริษัท 
และห้างร้านต่าง  ๆ ที่เกี่ยวช้องในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลท่ีเป็นประโยซนํในการประกอบการจัดซื้อ 
และจัดจ้างให้มีคุณภาพตามระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดไว้

๑.๑๐ จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทำสถิติ ปรับปรุง และร่วมจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และข้อมูลทรัพย์สินต่าง  ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาชองผู้บริหารในการกำหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง  ๆ ด้านพัสดุครุภัณฑ์

๑.๑๑ ร่างเอกสาร สัญญา และตรวจความถูกต้องและรายละเอียดของโครงการ เอกสาร 
และสัญญาต่าง  ๆ เช่น สัญญาซ้ือ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเร่ืองเก่ียวกับงานพัสดุครุภัณฑ์ต่าง  ๆ เพ่ือให้เกิด 
ความถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถดำเนินการได้ตามชั้นตอน และระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่กำหนดไว้

๑.๑๒ ควบคุม...



๑.๑๒ ควบคุม และดูแลการจัดทำเอกสารและทะเบียนต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องกับดำเนินงานด้านพัสดุ 
เซ่น ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสารติดตามทวงคืน 
ทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการติดตามและตรวจสอบ 
ด้านพัสดุ

๑.๑๓ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่  ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง  ๆที่เกี่ยวข้อง 
กับงานพัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ เพื่อนำมาประยุกต้ใข้ในการปฏิบีตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ด้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ 

โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายผลสัมถุทธี้ที่กำหนด
๒.๒ วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเบีาหมายที่วางไว้และจัดทำ 

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เปีนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ
๓. ด้านการประสานงาน

๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมถุทธึ๋ตามที่กำหนดไว้

๓.๒ ข ี้แจงและให ้รายละเอ ียดเก ี่ยวก ับข ้อม ูล ข ้อเท ็จจร ิง แก่บ ุคคลหรือหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓ ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ให้คำแนะน่า ตอบบีญหาและข้ีแจงเก่ียวกับงานพัสดุท่ีตนมีความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองต้น 

แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเ'ปีน'ประ'โยชน์ 
๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทำสถิติ ปรับปรุง ห่รือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับ 

งานพัสดุเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจชองหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสม'บดเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาหรือทางกฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี หรือในสาชาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. 
หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๑©) ตำแหน่ง...



-lolo-

๑๑) ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 
ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ 
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ สำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณ 

เตือนอัคคีภัย และอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
๑.๒ ศึกษาและกำหนดรูปแบบรายการเพื่อให้ไต้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้างการผลิต 

การควบคุม การติดตั้ง และการประเมินราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
๑.๓ ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า 

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวช้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมีความถูกต้องปลอดภัย 
ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

๑.๔ ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้องปลอดภัย 
และประหยัดพลังงาน

ร).๕ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือประโยซนํสูงสุดใน 
การใช้งานของหน่วยงาน

๑.๖ จัดทำข้อกำหนด รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะชองเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ต่าง  ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง  ๆ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และถูกต้องเหมาะสม 
กับการใช้งานอย่างสูงสุด

๑.๗ จัดทำข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่าง  ๆท่ีเก่ียวช้องด้านวิศวกรรมไฟฟ้า รวมท้ังฐานข้อมูล 
ต้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือเบ็เนช้อมูลท่ีเปีนประโยซนํในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น

๑.๘ ให้ความรู้ต้านงานเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง  ๆ และด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่บุคลากร 
ประชาชน และหน่วยงานต่าง  ๆท่ีเก่ียวช้อง เพ่ือให้มีความรู้และความเช้าใจท่ีถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติประยุกต้ใช้ 
ให้เกิดประโยชนํในการปฏิบัติงาน

๑.๙ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่  ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง  ๆ ที่เกี่ยวช้อง 
กับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๑.๑๐ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง  ๆให้มีความพร้อมสมบูรณ์ 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเปีนการยืดอายุการใช้งานและให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 
อย่างเต็มที่

๑.๑๑ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง  ๆในแต่ละโครงการ 
ที่รับผิดชอบ เพ ื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบ ัต ิงานชองเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง  ๆ เป็น'โปอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

๑.๑!อ สำรวจ...



๑.๑๒ สำรวจ วิเคราะห์ และคำนวณการปฏิบ้ตงานต่าง  ๆทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพ่ือให้สามารถ 
กำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง  ๆ ที่ถูกต้อง ตรงมาตรฐานและเหมาะสมกับแต่ละงาน

๑.๑๓ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง  ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง  ๆให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการปฏิบํตงาน

๑.๑๔ คิดค้น ออกแบบ และพัฒนาระบบติดตั้ง ระบบซ่อมบำรุง และระบบต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้การดำเนินงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามีมาตรฐาน ประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลัก 
วิชาการ

๑.๑๔ ดำเนินการ และจัดทำโครงการ และกิจกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้มืประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิดประโยฃน์แก่ประซาขน 
ขุมซน และสังคม

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมดำเนินการวางแผน 

การทำงานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
เป็นไปตามเป๋าหมาย และผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนดไว้

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด 

ความร่วมมือและผลลัมฤทธี้ตามที่กำหนดประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ 
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้

๓.๒ ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับ 
มอบหมาย

๓.๓ ประสานงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากับหน่วยงานอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน 
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้มืความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ตอบป๋ญหา และขี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่ตนมื 

ความรับผิดขอบ ในระดับเบ้ืองต้นให้กับหน่วยงาบราชการ เอกซน หรือประซาขนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูล 
และความรู้ต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์

๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ท่ีเก่ียวกับ 
งานวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

คุณสมบัติ.^



คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได ้ร ับปริญญาตรีหรือค ุณว ุฒ ิอย่างอ ื่นท ี่เท ียบได ้ในระด ับเด ียวก ัน ในสาขาวิฃาหรือทาง 

วิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตฟ้นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชา 
หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งน้ืเ,ด้
ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ร)๕,๐๐๐ บาท

©๒) ตำแหน่ง



-๒๕-
©๒) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใซ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ขัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป 

อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเบีาหมายที่กำหนด
๑.๒ รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใข้ประกอบในการทำงบประมาณ 

ประจำปีของหน่วยงาน และจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิก 
จ่ายเงิน

๑.๓ ดำเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงิน 
เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน

๑.๔ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชี 
ต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างอิงการดำเนินการต่าง  ๆ
ทางการเงินและบัญชี

๑.๕ ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน
การปฏิบัติงาน

๑.๖ ร่างหนังสือโต้ตอบต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อให้ 
เกิดความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่กำหนดไว้

๑.๗ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่  ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 
งานการเงินและบัญชี เพื่อนำมาประยุกต่ใฃในการปฏิบัติงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำ ตอบบีญหา ขี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา 

หน่วยงานราฃการ เอกขน และประขาซนท่ัวไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความ'ชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
๒.๒ ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราฃการ เอกซน หรือประซาซนทั่วไป เพื่อขอ 

ความช ่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปล ี่ยนความร ู้ความเข ี่ยวชาญท ี่เป ็น 
ประโยขนํต่อการทำงานของหน่วยงาน
คุณลมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ไต้รับประกาศนียบัตรวิซาชีพหรือเทียบไต้ในระดับเดียวกับ ในสาขาวิฃาหรือทางบัญชี 

พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี 
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า 
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ไต้

๒. ไตร้ับ...



-๒๖-

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป 
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 
กำหนดว่าใซ้เปีนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี 
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต) หรือในสาชาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า 
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี๋ได้
ค่าตอบแทน

คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบไดีในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท 
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบไดีในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท 
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้!,ม่ตํ่ากว่านี้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๔๐๐ บาท

©๓) ตำแหน่ง...



๑๓) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใซ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป 

อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเบีาหมายที่กำหนด
๑.๒ รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ 

ประจำปีของหน่วยงาน และจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน 
๑.๓ ดำเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การดำเนินงานต้านการรับ-จ่ายเงิน 

เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน
๑.๔ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชี 

ต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างอิงการดำเนินการต่าง  ๆ
ทางการเงินและบัญชี

๑.๔ ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เถิดความถูกต้องใน
การปฏิบัติงาน

๑.๖ ร่างหนังสือโต้ตอบต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อให้ 
เกิดความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่กำหนดไว้

๑.๗ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้Iหม่  ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง  ๆที่เก่ียวข้องกับ 
งานการเงินและบัญชี เพื่อนำมาประยุกต์ไข้ในการปฏิบัติงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำ ตอบบีญหา ขี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา 

หน่วยงานราชการ เอกซน และประซาซนท่ัวไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความขำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
๒.๒ ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราซการ เอกซน หรือประซาซนทั่วไป เพ่ือซอ 

ความช ่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเช ี่ยวซาญท ี่เป ็น 
ประโยซนํต่อการทำงานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ไต้ร ับประกาศนียบ ัตรวิชาช ีพหรือเท ียบไดในระดับเด ียวกัน ในสาขาวิขาหรือทางบัญชี 
พาณิฃยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี 
การศึกษาวิซาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า 
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ไต้
ค่าตอบแทน

คุณวุฒิ ปวซ. หรือเทียบไต้ในระดับเดียวกัน ไต้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
๑๔) ตำแหน่ง...



-๒๘-
๑๔) ตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ชว่ยปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ซึง่ไมจ่ำเปนีตอ้งใขผู้ส้ำเรจ็การศกึษาระดบัปริญญา 
ปฏบัิตงิานทางสตัวแพทย์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการทีซ่ดัเจน ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ 
และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ตรวจ วินจิฉัย รกัษาพยาบาลสตัว ์ดแูลการกกัสตัว์โดยตรวจจำนวนสตัว์ การประทบัตรา 

และต๋ัวพมิพ์ รูปพรรณ ตรวจใบอนุญาต
๑.๒ ควบคุมการป้องกันโรคระบาดสัตว์ ฉีดวัคซีน ชันสูตรโรคสัตว์ และกำจัดโรคติดต่อระหว่าง 

สัตว์และคน เพือ่ลดการสญูเสยีของเกษตรกร และเพือ่ลดปญิหาดา้นสาธารณสขุและสขุภาพของประซาซน
๑.๓ใหบ้รกิารดา้นวซิาการ เชน่ การผสมเทยีม ทำหมนัสตัว ์ แกส่ตัวเ์ลีย้งของเกษตรกร 

เพือ่เพิม่ผลผลติและรายไดใ้หแ้กเ่กษตรกร
๑.๔ สำรวจ จัดทำข้อมูลพ้ืนฐานด้านปศุสัตว์ ประวัติการเกิดโรคระบาดสัตว์ในพ้ืนท่ีความต้องการ 

ใช้วัคซีน เบ็เนต้น เพือ่เฝาืระวงัการเกดิโรคระบาดสตัว์
๑ .๕ ควบคมุและดำเนนิงานเกีย่วกบัการควบคมุการฆา่และจำหนา่ยเนือ้สตัว ์ ผลติภัณฑส์ตัว์ 

อาหารสตัว์ ยาสตัว ์ซวีวัตถสุำหรับสตัว์ วตัถอุนัตรายสำหรบัสตัว ์ ตามกฎ ระเบยีบ และพระราซบญัญตั ิ ควบคุม 
การฆา่สตัวแ์ละจำหนา่ยเนือ้สตัว ์ และกฎหมายอืน่  ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

๑.๖ ดำเนนิงานเกีย่วกบัการผลติ ทดสอบ ชว่ยวจิยั และพฒันาการผลิตซีวภัณฑสั์ตว์ในระดับ 
โรงงานอตุสาหกรรม รวมถงึการจดัเกบ็รกัษาและการขนสง่ซวีภณัฑส์ตัว์

๑.๗ ช่วยดำเนนิงานเก่ียวกับการผลิตและควบคุมคุณภาพนํา้เซ้ือ การทดสอบพ่อพันธุและการใช้ 
เทคโนโลยซีวีภาพทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใชใ้นการปรับปรงุ ขยายพนัธ ุ และอนรัุกษพ์นัธุสตัว์

๑.๘ ดำเนนิการเกีย่วกบัมาตรฐานฟารม์และพฒันาคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว ์ สขุศาสตรส์ตัว ์
และสขุอนามยั ดา้นสิง่แวดลอ้ม

๑.๙ ปฏบิตังิานการปอ้งกนัการตดิเซือ้ การแพรก่ระจายของเซือ้ในการเลีย้งสตัวเ์พือ่งาน
ทางวทิยาศาสตร์

๑.๑๐ ชว่ยการปฏบิตังิานของนายสตัวแพทยใ์นการศกึษาเกีย่วกบัการควบคมุ ปอ้งกนั 
ชันสูตรโรคสัตว์ และกำจดัโรคตดิตอ่ระหวา่งสตัวแ์ละคน เพือ่ใหก้ารวางแผนดำเนนิการควบคมุปอ้งกนัโรค

๑.๑๑ ตรวจรับ เกบ็รกัษา จัดสง่ ควบคมุบญัซเีบกิจา่ยซวีภณัฑแ์ละเวชภณัฑส์ตัว ์ เพ่ือให้มี
ความถกูตอ้ง

๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำ ตอบบิญหา ขีแ้จงเกีย่วกบัความรูท้างเทคโนโลยดีา้นปศสุตัว ์ ซีวภัณฑส์ตัว์ 

เบือ้งตน้แกเ่จา้หนา้ทีแ่ละเกษตรกร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ ปรบัปรงุและขยายพนัธสุตัว์
๒.๒ ประสานงานกบัหนว่ยงานราฃการ เอกซน ประซาซนท่ัวไป หรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่ขอความชว่ยเหลอืและรว่มมอืในงานทางสตัวแพทย ์ และแลกเปลีย่นความรูค้วามเชีย่วขาญทีเ่ปนีประโยซน ํ
ตอ่การทำงานของหนว่ยงาน

คุณลมบัติ...



-๒๙-
คุณสมบัติเจพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนยีบตัรวิชาสตัวแพทย์หรือเทยีบไดไมต่ํา่กว่านีใ๋นสาขาวชิาหรือทางอืน่ที ่ ก.จ. ก.ท 
หรือ ก.อบต. กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่นีไ้ด้
ค่าตอบแทน

คุณวุฒ ิ ประกาศนยีบตัรวชิาชพีสตัวแพทย ์หรอืเทยีบไดไ้มต่ํา่กวา่นี ้ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ
๙,๔๐๐ บาท

๑๕) ตำแหน่ง.



-๓๐-

๑๕) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน ๑0 อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดซฮบ

ชว่ยปฏินติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานระดับตน้ ซึง่ไมจ่ำเปน็ตอ้งใซผู้ส้ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา 
ปฏปิต่งิานตา้นการสาธารณสขุ ตามแนวทาง แบบอยา่ง ข้ันตอน และวธิกีารทีซ่ดัเจน ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ใหบ้ริการทางสาธารณสขุ ได้แก่ การบรกิารออกตรวจสขุภาพรา่งกาย การให้คำแนะนำ 

ชว่ยเหลือสงเคราะห ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ป่วยหรือประซาซนท่ัวไป การใหค้วามรูด้า้นการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ 
การสง่เสริมสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ งานทันตสาธารณสุข การสขุาภบิาล การควบคุมปอ้งกันโรค เป็นต้น เพือ่ให้ 
ประขาฃนมสีขุภาพแขง็แรง

๑.๒ใหบ้รกิารสาธารณสขุในตา้นเวซภณัฑแ์ละเครือ่งมอืเครือ่งใขท้างสง่เสรมิสขุภาพและ 
สิง่แวดลอ้ม เชน่ เครือ่งพน่ยาฆา่ลกูนํา้ เครือ่งตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล ์ ผงทรายอะเบท เปน็ตน้ เพือ่ใหก้าร 
ดำเนนิงานตา่ง  ๆ เปน็ไปอยา่งราบร่ืน และเกดิความปลอดภยัแกป่ระขาซน

๑.๓ ดแูลความสะอาดเรยีบรอ้ยของขมุขนและสิง่แวดลอ้ม เชน่ การจดัหาถงัขยะใหเ้พยีงพอ 
การแยกประเภทขยะสำหรบัการนำไปรไืซเคลิ เพือ่ใหป้ระซาขนมสืฃุภาวะทีด่แีละมสีภาพแวดลอ้มทีด่ี

๑.๔ สำรวจ รวบรวมขอ้มลูและจดัทำรายงานสถติ ิ เพือ่ใขใ้นงานสง่เสรมิสขุภาพในดา้น 
อนามยัแมแ่ละเดก็ ต้านสง่เสริมภมูคิุม้กนัโรค ดา้นโภฃนาการ ตา้นสขุาภบิาล

๑.๕ ให้คำแนะนำและสาธิตวิธีการและแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การป้องกันโรคติดต่อ 
ตามฤดกูาล การปอ้งกนัอบุตัเิหต ุ งานสขุาภบิาลทีพ่กัอาศยัและขมุซน งานอนามยัสิง่แวดลอ้ม งานโภซนาการ 
การวางแผนครอบครวั การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ งานทนัตสาธารณสขุ เป็นต้น เพือ่ใหป้ระซาซนมสืขุภาพทีด่ี

๑.๖ ใหบ้รกิารเยีย่มเยยีนประซาขนตามขมุซนตา่ง  ๆ พรอ้มทัง้ใหค้ำแนะนำในงานสง่เสรมิ 
สขุภาพตา่ง  ๆ เพือ่ใหป้ระขาซนไดรั้บบรกิารอยา่งทัว่ถงึ

๑.๗ จัดทำโครงการในงานส่งเสริมสุขภาพต่าง  ๆ เช่น การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 
การปรับปรุงต้านโภซนาการตามร้านอาหารในขุมซน การปรับปรุงต้านอนามัยส่ิงแวดล้อมแก่ขุมซน เพ่ือให้ประซาซน 
มืสฃุภาวะทีดี่

๑.๘ จัดผึเกอบรมและทบทวนความรู้ในงานส่งเสริมสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุข เพือ่เพิม่ 
ศกัยภาพของอาสาสมคัรสาธารณสขุในขมุขน

๑.๙ จดัเกบ็ ดแูลรกัษา และจดัเตรยีมอปุกรณเ์ครือ่งมอืเครือ่งใขใ้นงานสง่เสรมิสขุภาพให ้
มสืภาพและจำนวนเพยีงพอตอ่การใขง้าน

๑.๑๐ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่  ๆ กฎหมาย และระเบยีบตา่ง  ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบังานสง่เสริมสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม เพือ่นำมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานไตอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ใหค้วามรู ้ประซาสมัพนัธ์ ในงานดา้นสาธารณสขุเบือ้งตน้ แก'ประซาซน เพ่ือ'ไข้ใ'นการ 

ดแูลสขุภาพตนเองไตอ้ย่างเหมาะสม

๒.๒ ประสานงาน...



๒.๒ ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมปีระสทิธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒอิย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี้
๑. ไดร้บัประกาศนยีบตัรทางการสาธารณสขุ การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซ่ึงมี 

ระยะเวลาการศึกษาไมน่อ้ยกว่า ๒ ปตีอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายทีศ่กึษาวขิาสามญั หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบได ้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งน้ี1ด้ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย พยาธิวิทยา 
เซลลว์ทิยา ซึง่มรีะยะเวลาการศกึษาไมน่อ้ยกวา่ ๓ ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายทีศ่กึษาวชิาสามญัหรอืคณุวฒุ ิ
อย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
สำหรับตำแหนง่นีไ้ด้

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่า'น้ีในสาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข 
โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น 
คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่นีไ้ด้
ค่าตอบแทน

คุณวุฒ ิ ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึง่มรีะยะเวลาการศกึษา 
ไมน่อ้ยกวา่ ๒ ปตีอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายทีศ่กึษาวชิาสามญั ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๐,๘๔๐ บาท

คุณวุฒ ิประกาศนิยบัตรทางการสาธารณสุข หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึง่มรีะยะเวลาการศกึษา 
ไมน่อ้ยกวา่ ๓ ปตีอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายทีศ่กึษาวชิาสามญั ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๑,๔๐๐ บาท

คณุวฒุ ิ ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู หรอืเทยีบไดไ้มต่ํา่กวา่น ีไ้ดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ
๑๑,๔๐๐ บาท

๑ ๖ ) ตำแหน่ง...



-๓๒-
๑๖) ตำแหน่ง ผู้ข่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน ๖ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ชว่ยปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ซึง่ไมจ่ำเปน็ตอ้งใชผู้ส้ำเรจ็การศกึษาระดบัปริญญา 
ปฏบิตังิานตา้นชา่งไฟฟา้ ตามแนวทาง แบบอยา่ง ขัน้ตอน และวธิกีารทีซ่ดัเจน ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดต้ัง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน 

ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าส่ือสาร 
และโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอเิลก็ทรอนกิส ์ ระบบคอมพวิเตอร ์ รับสง่ข้อมลู 
ขา่วสาร ในภารกจิทีเ่กีย่วชอ้ง เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไตอ้ยา่งตอ่เนือ่งและมปีระสทิธภิาพตอบสนองความตอ้งการ 
ของหนว่ยงานภายในและภายนอก

๑.๒ จัดทำทะเบยีน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผนบำรุงรักษา 
๑.๓ ปรบัเทยีบคา่มาตรฐานตามภารกจิทีเ่กีย่วชอ้ง เพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามท่ีหน่วยงาน

หรอืกฎหมายกำหนด
๑.๔ เบกิจา่ย จัดเกบ็ ดูแลรักษาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้และวัสดุอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการปฏบิติังาน ให้มื 

จำนวนเพยีงพอและพรอ้มตอ่การใชง้าน
๒. ด้านการบริการ

๒.๑ให้คำแนะนำ ตอบบีญหา แก็ไขบีญหาให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ท้ังภายในและภายนอก 
หนว่ยงาน เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ

๒.๒ ประสาน แลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลต่าง  ๆท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือประกอบการ 
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งครอบคลมุและมปีระสทิธภิาพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไต้รับประกาศนียบัตรวิชาขีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง 

เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนคิเครือ่งเยน็และปรบัอากาศ ไฟฟา้กำลงั อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ชา่งเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี 
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่นีไ้ด้

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒอิย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 
หรอืทางเทคนคิวศิวกรรมไฟฟา้ เทคนคิวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส ์ เทคนคิเครือ่งเยน็และปรบัอากาศ ไฟฟา้กำลงั 
อเิลก็ทรอนกิส ์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ ชา่งไฟฟา้ ชา่งเครือ่งเยน็และปรบัอากาศ หรือใน 
สาขาวิชาหรือทางอืน่ที ่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่นีไ้ด้

๓. ได้รับ...



๓. ไดร้บัประกาศนยีบตัรวขิาชพีขัน้สงู หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบได!้มต่ํา่กวา่นีใ๋นสาขาวชิา 
หรอืทางเทคนคิวศิวกรรมไฟฟา้ เทคนคิวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส ์ เทคนคิเครือ่งเยน็และปรบัอากาศ ไฟฟา้กำลงั 
อเิลก็ทรอนกิส ์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ ชา่งไฟฟา้ ชา่งเครือ่งเยน็และปรบัอากาศ หรือใน 
สาขาวชิาหรือทางอืน่ที ่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวา่ใชเ้บเ็นคณุสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่นีไ้ด้
ค่าตอบแทน

คณุวุฒ ิ ปวซ. หรอืเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๙,๔๐๐ บาท 
คณุวุฒ ิ ปวท. หรอืเทยีบไดโ้นระดบัเดยีวกนั ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๐,๘๔๐ บาท 
คุณวุฒ ิ ปวส. หรอืเทยีบได!้มต่ํา่กวา่นี ้ ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๑,๔๐๐ บาท

๑๗) ตำแหน่ง..



-๓๔-

©๗) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จำนวน ๒ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ชว่ยปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ซึง่ไมจ่ำเปน็ตอ้งใขผู้ส้ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา 
ปฏบิตังิานตา้นประปา ตามแนวทาง แบบอยา่ง ข้ันตอน และวิธีการทีซ่ดัเจน ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ 
และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ตร้บัมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

©. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ จัดเตรียมเค่ร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง  ๆท่ีเก่ียวช้องกับการติดต้ัง การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา 

ดา้นงานประปา เพือ่ใหเ้กดิความพรอ้มและสะดวกในการปฏบิตังิาน
๑.๒ ดำเนนิการผลตินํา้ประปา และจัดเตรียมบํา้สะอาดเพือ่ใหบ้ริการประชาชน และน้ําประปา 

สำรองเพือ่การดบัเพลงิ และการดำเนนิการตา่ง  ๆ ทีจ่ำเปน็ เพือ่ใหป้ระชาซนมนีํา้ดืม่และนํา้ใชท้ีส่ะอาดไดค้ณุภาพ 
และมคีวามพรอ้มใชอ้ย่างทนัที

๑.๓ ดำเนินการติดต้ังมาตรวัดน้ําประปาให้กับประขาซน เพือ่ให้เกิดความถูกต้องในการคำนวณ 
ปรมิาณการใชน้ํา้ของประซาซน และเปน็ไปตามมาตรฐานทีก่ำหนดไว้

๑.๔ ซอ่มแซมและบำรงุรกัษาทอ่ประปา เพือ่ใหม้ทีอ่นํา้ประปาทีม่คีณุภาพและประซาซน 
ม'ีนาดืม่และนกใชอ้ย่างสมํา่เสมอ

๑ .๕ ดำเนนิการ ใหบ้รกิาร และแกไ้ชปญีหาตา่ง  ๆ ดา้นงานประปา เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิาน 
เปน็ไปอยา่งราบร่ืน ถูกต้อง และสอดคลอ้งความตอ้งการของประซาซน

๑.๖ ช่วยตรวจสอบและควบคุมรายได้ รายจา่ย พัสดุ ครุภัณฑ ์ และทรัพย์สินต่าง  ๆ ทีเ่กีย่วชอ้ง 
กบังานประปา เพ่ือ'ให้มี-ราย'ได้ รายจา่ย พัสดุ ครภุณัฑ ์ และทรพัยส์นิตา่ง  ๆ ทีค่รบถว้นและถกูตอ้ง

๑.๗ บำรุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ ์ และทรัพย์สินต่างๆ ท่ีเก่ียวช้องกับงานประปา 
เพ่ือ'ให้มีเคร่ืองมือ อุปกรณ ์ พัสดุ ครุภัณฑ ์ และทรัพย์สินต่ําง  ๆ ท่ีมืสภาพท่ีสมบูรณ ์ และเปน็การยดือายกุารใชง้าน 

๑.๘ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่  ๆ กฎหมาย และระเบยีบตา่ง  ๆ ทีเ่กีย่วชอ้ง 
กบังานประปา เพือ่นำมาประยกุตใ้ชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

๑.๙ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืน  ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนํให้องค์กร'ปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ทีส่งักดับรรลภุารกจิทีก่ำหนดไว้

๒. ด้านการบริการ
ใหด้ำปรึกษาและแนะนำในเบือ้งตน้แกบ่คุลากร ประขาซน ผูท้ีม่าตดิตอ่ และหนว่ยงานต่าง  ๆ

ท ีเ่ก ีย่วชอ้ง เพ ือ่ใหม้คืวามรูค้วามเชา้ใจทีถ่กูตอ้ง และสามารถนำไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้งประสานงานดา้น 
ประปากับหน่วยงานอ่ืน  ๆทีเ่ก่ียวช้อง เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานด้านประปาให้มีความสะดวก เรียบร้อยและราบร่ืน

คุณสมบัติ...



คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดร้บัประกาศนยีบตัรวชิาชพีหรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิา 

หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ชา่งกอ่สร้าง ชา่งกล ช่างกลโรงงาน ชา่งเครือ่งยนต ์ ช่างไฟฟ้า 
หรอืในสาขาวิชาหรอืทางอืน่ที ่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่นีไ้ด้

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒอิย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ชา่งกอ่สร้าง ชา่งกล ช่างกลโรงงาน ชา่งเครือ่งยนต ์ ชา่งไฟฟา้ 
หรอืในสาชาวิชาหรอืทางอืน่ที ่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่นีไ๋ด ้

๓. ไดร้บัประกาศนยิบตัรวชิาชพีชัน้สงูหรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดไ้มต่ํา่กวา่นีใ้นสาขาวชิา 
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ชา่งกอ่สร้าง ชา่งกล ช่างกลโรงงาน ชา่งเครือ่งยนต ์ ช่างไฟฟ้า 
หรอืในสาขาวิชาหรอืทางอืน่ที ่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่นีไ้ด้
ค่าตอบแทน

คุณวุฒ ิ ปวซ. หรอืเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๙ 1๔๐๐ บาท 
คณุวุฒ ิ ปวท. หรอืเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกบั ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๐,๘๔๐ บาท 
คณุวฒุ ิ ปวส. หรอืเทยีบไดไ้มต่ํา่กวา่นี ้ ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๑,๔๐๐ บาท

๑๘) ตำแหน่ง..



-๓๖-
©๘) ตำแหน่ง ผู้ข่วยนายช่างโยธา จำนวน ๓ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดซอบ

ชว่ยปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ซึง่ไมจ่ำเปน็ตอ้งใซผู้ส้ำเร็จการศกึษาระดบัปรญิญา 
ปฏิบัติงานต้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวธิกีารทีข่ดัเจน ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ 
และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ตร้บัมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง  ๆ เพ่ือให้ตรงตามหลัก 

วขิาชา่ง ความตอ้งการของหนว่ยงาน และงบประมาณทีไ่ตรั้บ
๑.๒ ตรวจสอบ แก่ไข และกำหนดรายละเอยีดของงานใหต้รงกบัแบบรปูและรายการ เพือ่ให้ 

การดำเนนิงานเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ
๑.๓ ถอดแบบ เพือ่สำรวจปริมาณวัสดุท่ีใฃ้ตามหลักวิชาช่าง เพือ่ประมาณราคาคา่กอ่สรา้ง 
๑.๔ ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรอืตรวจการจ้างตามทีไ่ตรั้บมอบหมาย 

พรอ้มรายงานความกา้วหนา้ของงาน เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบทีก่ำหนด
๑.๕ รวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มลู เพือ่การศกึษา วเิคราะห ์ วจิยัในงานตา้นชา่ง

๒. ด้านการบริการ
๒.๑ใหค้ำแนะนำ ตอบบญีหาและธเีกอบรมเกีย่วกบังานโยธาทีต่นมคีวามรบัผดิขอบแก ่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรอืเจา้หนา้ทีร่ะดบัรองลงมา หนว่ยงานราชการ เอกขน หรือประซาขนท่ัวไปเพือ่ให้ผู้ท่ีสนใจไต้ 
รบัทราบขอ้มลู ความรูต้า่ง  ๆ และมทีกัษะเหมาะสมแกก่ารปฏบิตังิาน

๒.๒ ประสานงานในระดบักลุม่ กบัหนว่ยงานราฃการ เอกซนหรอืประชาชนทัว่ไป เพือ่ขอ 
ความชว่ยเหลอืและร่วมมอืในงานโยธา และแลกเปลีย่นความรูค้วามเชีย่วชาญทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การทำงานของ 
หนว่ยงาน และปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

๒.๓ ประขาสมัพนัธ์อำนวยความสะดวกใหก้บัประขาซน และผูม้าตดิตอ่งานดา้นโยธาเพือ่ให ้
เกดิความรู ้ความเขา้ใจหรอืความพงึพอใจ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบไดํในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง 

เทคนคิวิศวกรรมสำรวจ เทคนคิวิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนคิสถาบตียกรรม โยธา สำรวจ สถาบตียกรรม หรือใน 
สาขาวิขาหรือทางอืน่ที ่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว'าใขเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่นีไ้ต้

๒. ไต้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒอิย่างอ่ืนท่ีเทียบไดีในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 
หรือทางเทคนคิวิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนคิการจดัการงานกอ่สรา้ง เทคนคิสถาบตียกรรม โยธา 
สำรวจ ก่อสร้าง สถาบีตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 
กำหนดวา่ใขเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่นีไ้ต้

๓. ไตร้ับ...



-๓๗-

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตรกวาน้ีในสาขาวิชาหรือทาง 
เทคนคิวิศวกรรมสำรวจ เทคนคิวิศวกรรมโยธา เทคนคิการจดัการงานกอ่สรา้ง เทคนคิสถา'ปติยกรรม โยธา สำรวจ 
ก่อสร้าง สถา'ปิตยกรรม จา่งกอ่สรา้ง จา่งสำรวจ จา่งโยธา หรอืในสาขาวิชาหรอืทางอืน่ที ่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 
กำหนดว่าใซเ้บเ็นคณุสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่นีไ้ด้
ค่าตอบแทน

คุณวุฒ ิ ปวซ. หรอืเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๙,๙๐๐ บาท 
คณุวฒุ ิ ปวท. หรอืเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๐,๘๔๐ บาท 
คณุวฒุ ิ ปวส. หรอืเทยีบไดไ้มต่ํา่กวา่นี ้ ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๑,๙๐๐ บาท

©๙) ตำแหน่ง...



-๓๘-
๑๙) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน ๓ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ชว่ยปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ซึง่ไมจ่ำเปน็ตอ้งใซผู้ส้ำเร็จการศกึษาระดบัปรญิญา 
ปฏิบัติงานต้านช่างเคร่ืองกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีซัดเจน ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ 
และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เคร่ืองมือ 

อปุกรณ ์ และงานดา้นเครือ่งกล เพือ่ใหพ้ร้อมใชอ้ยู่เสมอ
๑.๒ ดำเนนิการออกแบบ เขยีนแบบเครือ่งกล การผลติชิน้สว่นเครือ่งมอืและอปุกรณต์ดิตัง้ 

ทดลอง ทดสอบ สอบเทยีบเครือ่งมอื ประมาณราคา เครือ่งจกัรกล ยานพาหนะ และงานดา้นเครือ่งกล เพือ่ให ้
เกดิประสทิธภิาพและเหมาะสมกบัการใชง้าน

๑.๓ สำรวจ รวบรวมขอ้มลู จดัทำสถติ ิ ประวตักิารบำรงุรกัษา การซอ่มเครือ่งจกัรกล 
เคร่ืองมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเคร่ืองกล เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน

๑.๔ ควบคมุการทำงานของเครือ่งจกัรเครือ่งยนต ์ ตลอดจนแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งทีเ่กดิขึน้ 
เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานดงักลา่วเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิความปลอดภยั

๑.๕ จัดเกบ็ และบำรุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใข้และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานให้มืสภาพ
พรอ้มใชง้านอยูเ่สมอ

๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอกสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ให้ 

การปฏิบตังิานเปน็ไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ
๒.๒ ใหค้ำแนะนำและบรกิารแกผู่ม้าตดิตอ่ราชการ เพือ่ใหป้ระซาซนเกดิความรูค้วามเขา้ใจ

ในการทำงาน
คุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดร้บัประกาศนยีบตัรวชิาชพี หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนัในสาขาวชิา 

หรือทางเคร่ืองกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขยีนแบบเคร่ืองกล ชา่งเครือ่งยนต ์ ชา่งยนต ์ชา่งกล ช่างกลโรงงาน 
ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครือ่งมอืกลและซอ่มบำรงุ โลหะการ หรอืในสาขาวชิาหรอืทางอืน่ที ่ ก.จ. ก.ท. 
หรือ ก.อบต. กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่'นึไ้ด้

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒอิย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
หรือทางเคร่ืองกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเคร่ืองกล ชา่งเครือ่งยนต ์ชา่งยนต ์ชา่งกล ชา่งกลโรงงาน 
ชา่งกลโลหะ โลหะอตุสาหกรรม เครือ่งมอืกลและซอ่มบำรงุ โลหะการ หรอืในสาขาวชิาหรอืทางอืน่ที ่ ก.จ. ก.ท. 
หรือ ก.อบต. กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่นึไ้ด้

๓. ได้รับ..;



-๓๙-

๓. ไดร้บัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดไ้มต่ํา่กวา่นีใ๋นสาขาวชิา 
หรือทางเคร่ืองกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เชยีนแบบเคร่ืองกล ชา่งเครือ่งยนต ์ชา่งยนต ์ชา่งกล ช่างกลโรงงาน 
ชา่งกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครือ่งมอืกลและซอ่มบำรงุ โลหะการ หรอืในสาขาวชิาหรอืทางอืน่ที ่ ก.จ. ก.ท. 
หรือ ก.อบต. กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่นีไ๋ด้
คู่ๆตอบแทน

คณุวฒุ ิ ปวช. หรอืเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๙,๔๐๐ บาท 
คุณวุฒ ิ ปวท. หรอืเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๐,๘๔๐ บาท 
คุณวุฒ ิ ปวส. หรอืเทยีบไดไ้มต่ํา่กวา่นี ้ ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๑,๔๐๐ บาท

๒๐) ตำแหน่ง...



-๔๐-
๒๐) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ชว่ยปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานระดับตน้ ซึง่ไมจ่ำเปน็ตอ้งใซผู้ส้ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานต้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน 
ตามทีไ่ตรั้บมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติงานต้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อคัคภียั 

อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่าง  ๆ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาซน

๑.๒ เฝา็ระวงั ตรวจตรา และผกิซอ้มการรบัมอืกบัเหตรุา้ยในรปูแบบตา่ง  ๆ เพือ่ดำเนนิการ 
ปอ้งกนัเชงิรกุกอ่นเกดิเหตกุารณ์

๑.๓ จดัเตรยีม ดูแล บำรงุรกัษาเครือ่งมอือปุกรณ ์ ตลอดจนยานพาหนะตา่ง  ๆให้อยู่ในสภาพ 
พร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพือ่ใหเ้กดิความพร้อมในการปฏิบติังานไตท้นัทว่งทแีละใหก้ารดำเนนิการเปน็ไป 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

๑.๔ รวบรวม จัดทำข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจแหล่ง'นา เส้นทางจราจร 
แหล่งชุมชนต่าง  ๆ บรเิวณหรอืพืน้ทีท่ีเ่สีย่งตอ่การเกดิภยั เป็นต้น เพือ่จัดทำแผนปอ้งกนัรับสถานการณ ์ และเพือ่ให ้
การปฏบิตังิานเปน็ไปอยา่งสะดวกและทนัตอ่เหตกุารณ์

๑.๔ จัดทำรายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่าง  ๆในงานปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยัเพือ่รายงาน
ผูบ้งัคบับญัชา

๑.๖ ศกึษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่  ๆ กฎหมาย และระเบยีบตา่ง  ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพือ่นำมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

๑.๗ ปฏบิตังิาน และสนบัสนนุงานอืน่  ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพือ่สนบัสนนุใหอ้งคก์ร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีส่งักดับรรลภุารกจิทีก่ำหนดไว้

๒. ด้านการบริการ
๒.๑ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา เพือ่ใหเ้จ้าหนา้ทีม่คีวามรู้ 

ความเขา้ใจและสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งรวดเรว็และถกูตอ้ง
๒.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจด้านปอ้งกนัและบรรเทา 

สาธารณภยัและชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัใหแ้กห่นว่ยงานราชการ หรือเอกซน และประชาชนท่ัวไป เพือ่ใหเ้กดิความรู ้
ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง และสามารถแกไชสถานการณเ์บือ้งตน้ไตด้ว้ยตนเอง

๒.๓ ประสานงานกบัหนว่ยงานหรอืสว่นราชการตา่ง  ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่อำนวยความสะดวก 
ในการปฏบิตังิานและกอ่ใหเ้กดิความเชา้ใจอนัดรีะหวา่งกนั

๒.๔ใหบ้ริการรบัแจง้เหตสุาธารณภยั เพือ่ใหค้วามช่วยเหลือประซาซนไต้อย่างรวดเร็วทัว่ถึง

คุณลมนัติ...



“<5̂<3)“
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับด0าแหนุ่ง

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ได้รั'นประกาศนียบัตรวิซาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาฃาวิซาหรือทาง 

ซา่งเครือ่งยนต ์ ซา่งไฟฟา้ ซา่งโยธา ซา่งกอ่สรา้ง ซา่งกลโรงงาน ชา่งเชือ่มและโลหะแผน่ วศิวกรรมเครือ่งกล 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือในสาขาวิซา 
หรือทางอ่ืนที ่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวา่ใขเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่นีไ้ด้

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิฃาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒอิย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิซา 
หรือทางซ่างเคร่ืองยนต์ ซ่างไฟฟ้า ซ่างโยธา ซา่งกอ่สร้าง ซ่างกลโรงงาน ช่างเช่ือมและโลหะแผน่ วิศวกรรมเคร่ืองกล 
เทคนคิวิศวกรรมโยธา เทคนคิวิศวกรรมไฟฟา้ เทคนคิเครือ่งเยน็และปรบัอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือใน 
สาขาวิซาหรือทางอ่ืนที ่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวา่ใซเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่นีไ้ด้

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิซาชีพข้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่าน้ีในสาขาวิซาหรือทาง 
ซา่งเครือ่งยนต ์ ซา่งไฟฟา้ ซา่งโยธา ซา่งกอ่สรา้ง ซา่งกลโรงงาน ซา่งเชือ่มและโลหะแผน่ วศิวกรรมเครือ่งกล 
เทคนคิวิศวกรรมโยธา เทคนคิวิศวกรรมไฟฟา้ เทคนคิเครือ่งเยน็และปรบัอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือใน 
สาขาวิฃาหรือทางอ่ืบที ่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวา่ใซเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่นีไ๋ด้
ค่าตอบแทน

คุณวุฒ ิ ปวข. หรอืเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๙,๔๐๐ บาท 
คุณวุฒ ิ ปวท. หรอืเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๐,๘๔๐ บาท 
คุณวุฒ ิ ปวส. หรอืเทยีบไดโ้มต่ํา่กวา่นี ้ ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๑,๔๐๐ บาท

ข. ตำแหน่ง...



-๔๒-
ข. ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ดังน้ี
๑) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่วยขีวิตคน จำนวน ๔ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชฮบ

ปฏบิตังิานขัน้ตน้เกีย่วกบัการชว่ยชวีติทางนํา้ การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ ภายใตก้ารกำกบั 
ตรวจสอบโดยใกล้ชดิ และปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการชว่ยชวีติทางนํา้ การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้สำหรบัคนไชไีตอ้ยา่งละเอยีด 
เพือ่การรกัษาของแพทยแ์ละพยาบาล และปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
คุณลมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีวามรู ้ ความสามารถ และทกัษะในงานเกีย่วกบัการชว่ยชวีติคนมาแลว้ไมต่ ํา่กวา่ ๕ ปี 
โดยจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากหนว่ยงานหรอืสว่นราชการซึง่ระบถุงึลกัษณะงานทีใ่ตป้ฏบิตัิ
ค่าตอบแทน

ใตร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๙,๔๐๐ บาท

๒) ตำแหน่ง...



-๔๓-
๒) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๓ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏบิตังิานเกีย่วกบังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรงุรกัษาและแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง 
เล็กๆ นอ้ยๆ ของเครือ่งจกัรกลขนาดเบา และปฏบิตังิานอืน่ตามทีผู่บ้งัคบับญัขามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏบิตังิานเกีย่วกบังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรงุรกัษาและแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง 
เล็กๆ นอ้ยๆ ของเครือ่งจกัรกลขนาดเบาชนดิใดขนดิหนึง่ ดังต่อไปน้ี 

๑. รถกระบะเทความจตุํา่กวา่ ๔ ลกูบาศกห์ลา 
๒. รถฟารม์แทรคเตอรท์กุชนดิ 
๓. รถแทรคเตอรต์ดัหญา้
๔. รถบดลอ้ยางชนดิขบัเคลือ่นดว้ยตวัเอง ขนาดตํา่ก'วา่ ๘ ตัน 
๔. รถอัดฉีด 
๖. รถบรรทกุนํา้ 
๗. รถบรรทกุนํา้มนั 
๘. รถไม้กวาด
๙. รถยกแบบงาแซะ (FORK LIFT) ขนาดไมเ่กนิ ๔ ตัน
๑๐. รถยกแบบแครเีครน (KARRY CRANE) ขนาดไมเ่กนิ ๔ ตัน
<$)<§). รถบดไอน้ํา ขนาดตรกวา่ ๘ ตัน
๑๒. รถบดส่ันสะเทือน ขนาดตรก'ว,า ๘ ตัน
๑๓. รถบดลอ้เหล็ก ๒ ล้อ ขนาดตรกวา่ ๘ ตัน
๑๔. รถบดลอ้เหล็ก ๓ ล้อ ขนาดตรกวา่ ๘ ตัน
๑๔. ลกูกลิง้ตนีแกะซนดิขบัเคลือ่นดว้ยตวัเอง ขนาดตรกวา่ ๘ ตัน
๑๖. รถยกแบบทรคัเครน (TRUCK CRANE)
๑๗. เครือ่งทำลายคอนกรตี 
๑๘. รถยกกระเขา้
๑๙. รถบัสติดแอร์ฃนาดเคร่ืองยนต์ต้ังแต่ ๑๔๐ บี.เอซ.พี.ข้ึนไป ชว่งยาวระหว่างลอ้หนา้ถงึลอ้หลงั 

ต้ังแต่ ๔.๔ เมตร และขนาดความยาวของรถทัง้หมดไม่ตรกวา่ ๑๐ เมตร 
๒๐. รถซ่อมบำรุง
๒๑. ปฏบิตังิานอืน่ใดตามทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จะตอ้งเปน็ผูท้ีมี่ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่ตรกวา่ 

๔ ปี สามารถพีสูจน้ใหเ้ห็นถึงความมีทักษะในงานน้ัน  ๆโดยมหีนงัสอืรบัรองการทำงานจากนายจา้งหรอืหนว่ยงาน 
ซ่ึงระบุถึงลักษณะงานท่ีได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามท่ีกฎหมายกำหนด (ใบอนญุาตขับรถประเภทท่ี ๒)
ค่าตอบแทน

๓) ตำแหน่ง..

ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๙,๔๐๐ บาท



'(ร!(ร!-

๓) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ จำนวน ๑ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ขบัรถยนตป์รบัอากาศ (รถบัส) บำรงุรกัษา ทำความสะอาดและแกไขขอ้ขดัขอ้งเลก็  ๆ นอ้ย  ๆ
ในการใชร้ถดงักลา่ว และปฏบิตังิานอืน่ตามทีผู่บ้งัคบับญัขามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

จะตอ้งเปน็ผ ูท้ ีม่ คีวามรู ้ ความสามารถ และทกัษะในการขบัรถยนตป์รบัอากาศ (รถบสั) 
มาแลว้ไมต่ํา่กวา่ ๕ ปี สามารถพสิจูนใ้หเ้หน็ถงึความมทีกัษะในงานนัน้  ๆ โดยมหีนงัสอืรบัรองการทำงานจาก 
นายจา้งหรอืหนว่ยงานซึง่ระบถุงึลกัษณะงานทีไ่ดป้ฏบิตั ิ และไดร้บัใบอนญุาตขบัรถยนตต์ามทีก่ฎหมายกำหนด 
(ใบอนญุาตขบัรถประเภทที ่ ๒)
ค่าตอบแทน

ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๙,๔๐0  บาท

๔) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๓ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ขบัรถยนต ์ บำรงุรกัษา ทำความสะอาดรถยนตแ์ละแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเลก็  ๆ นอ้ย  ๆ ในการไข ้
รถยนตด์งักลา่ว และปฏบิตังิานอืน่ตามทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ขับรถยนต์ บำรงุรกัษาเบือ้งตน้ ทำความสะอาดรถยนตน์ัง่สว่นกลางทีใ่ขป้ระจำสว่นราชการ 
๒. ชว่ยปฏบิตังิานดา้นธรุการทัว่ไป เชน่ ถา่ยเอกสาร อดัสำเนาหนงัสอื สง่หนงัสอืราชการ 

และปฏบิตังิานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

จะตอ้งเปน็ผูท้ ีม่คีวามรู ้ ความสามารถ และทกัษะในการขบัรถยนตม์าแลว้ไมต่ํา่กวา่ ๕ ปี 
สามารถพสิจูนใ์หเ้หน็ถงึความมทีกัษะในงานนัน้  ๆ โดยมหีนงัสอืรบัรองการทำงานจากนายจา้งหรอืหนว่ยงาน 
ซ่ึงระบุถึงลักษณะงานท่ีได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามท่ีกฎหมายกำหนด
ค่าตอบแทน

ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๙,๔0 0  บาท

©.๒ พนักงานจ้างทั่วไป...



©.๒ พนักงานจ้างท่ัวไป ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี 
๑) ตำแหน่ง คนงานประจำรถยนต์ปรับอากาศ จำนวน ๑ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ทำหนา้ทีด่แูลความเรยีบรอ้ย และทำความสะอาดประจำรถยนตป์รบัอากาศ อำนวยความสะดวก 
หรือบริการทัว่  ๆ ไป ภายในรถหรอืปฏบิตังิานอืน่  ๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่ง

มคีวามสามารถเหมาะสมในการปฏบิตังิานในหนา้ที่
ค่าตอบแทน

ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๙,๐๐๐ บาท

๒) ตำแหน่ง คนงานเกษตร จำนวน ๙ อัตรา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัตงิานข้ันด้นเกีย่วกบัการเกษตรกรรม เซ่น การปรับปรุงบำรุงพนัธุพชื พันธุสัตว์ การปรับปรุง 
ทางเกษตร การขยายพนัธพุชื การปรบัปรงุดนิ การปรบัปรงุทุง่หญา้เลีย้งสตัว ์ การฟอ้งกนัและกำจดัศตัรพูชื 
ช่วยเหลือในการรวบรวมข้อมูลสถิติทางการเกษตร การจัดทำแปลงทดลองสาธิตในการเกษตร หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 
และปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่ง

มคีวามรูท้างเกษตรเบือ้งดน้ และมคีวามสามารถเหมาะสมในการปฏบิตัหินา้ทีน่ีเ้ปนีอยา่งดี
ค่าตอบแทน

ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๙,๐๐๐ บาท

๓) ตำแหน่ง คนงานซ่อมแซมถนน จำนวน ๔ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดขอบ

ปฏบิตังิานทีต่อ้งใชแ้รงงานทัว่ไป และปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการปะซอ่มผวิจราจร ถนน ไหลท่าง สะพาน คอสะพาน และทอ่ระบาย'นา 
ปฏบิตังิานรว่มกบัชา่งสำรวจและกอ่สรา้งเก ีย่วกบัทางดา้นโยธา และปฏบิตัหินา้ทีอ่ ืน่ตามทีผ่ ูบ้งัคบับญัชา 
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มสีภาพรา่งกายแขง็แรง มสีฃุภาพดสีามารถปฏบิตังิานได้
ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙ ,๐ ๐ ๐  บาท

๔) ตำแหน่ง...



๔) ตำแหน่ง คนงานประจำสนามกีฬาจังหวัดระยอง จำนวน ๑ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏบิตังิานดแูล บำรงุรกัษาสนามหญา้ สวนหยอ่ม และสนามเดก็เลน่ และปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ 
ตามทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีวามสามารถ และความชำนาญงานในหนา้ที่
คาตอบแทน

ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๙ ,0๐ ๐  บาท

๔) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) จำนวน ๙ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏบิตัหินา้ท ีช่ว่ยเหลอืคร ู ดแูลเดก็อนบุาลและปฐมวยั เก ีย่วกบัอบรมเล ีย้งดเูดก็กอ่นวยั 
ประถมศึกษา ใหม้คีวามรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม ใหเ้ด็กมีความพร้อมท่ีสอดคล้องกับพฒันาการของเด็ก
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

เปน็เจา้หนา้ทีค่อยชว่ยเหลอืคร ู ดแูลเดก็อนบุาลและปฐมวยั เกีย่วกบัอบรมเลีย้งดเูดก็กอ่นวยั 
ประถมศึกษา ใหมี้ความรู้ ความคดิความประพฤต ิ ความพร้อม ใหเ้ด็กมีความพร้อมท่ีสอดคล้องกับพฒันาการของเด็ก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มคีวามสามารถเหมาะสมในการปฏบิตังิานในหนา้ที่
ค่าตอบแทน

ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๙,๐๐๐ บาท

๖) ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๖  อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

เปดิ -  ปดิ สำนกังาน ทำความสะอาดบรเิวณ อาคารสถานท ีแ่ละดแูลทรพัยส์นิของทาง 
ราชการมิให้สูญหาย ซอ่มแซมบำรุงรักษาอปุกรณก์ารเรยีบการสอน อาคารสำนกังาน วัสดคุรุภณัฑ ์หรืองานอ่ืนใด 
ทีเ่กีย่วชอ้งและปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี มคีวามรูท้างชา่งไม ้ช่างปนูทีจ่ะซอ่มแซมดูแล
วัสดุครุภัณฑไ์ด้
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สามารถอา่น -  เขยีนภาษาไทยได ้มคีวามรูค้วามสามารถและความชำนาญทางชา่งไม ้ชา่งปนู 
และซอ่มแซมบำรงุรกัษาอปุกรณก์ารเรยีนการสอน อาคารสถานศกึษา วัสดุครุภัณฑไ์ด้
ค่าตอบแทน

ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๙,๐๐๐ บาท


