ภาคผนวก ก
เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตำบลหวยยอด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ของเทศบาลตำบลหวยยอด
ประจำป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
*******************************
พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) ตำแหน1ง ผูช1วยนักจัดการงานทั่วไป
หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ทำงาน ปฏิ บั ติงานดานการบริหารจัดการภายในสำนั กงานหรือการบริหารราชการทั่ วไป ภายใตการกำกั บ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานต*าง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ศึ กษา รวบรวมขอมู ล สถิติ สรุป รายงาน และปฏิ บั ติ งาน เพื่ อสนั บ สนุ น การ
บริ ห ารสำนั ก งาน ในดานต* า ง ๆ เช* น งานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล งานบริ ห ารงบประมาณ งานบริ ห าร
แผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภั ย งานธุรการ สาร
บรรณ และงานสัญญาต*าง ๆ เป7นตน
1.2 จัดเก็บ และรักษาขอมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และ
คำสั่งต*าง ๆ ของหน*วยงานตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหมีขอมูลที่สะดวกต*อการคนหา และเป7นหลักฐานทาง
ราชการ
1.3 ปฏิ บั ติ งานเลขานุ ก ารของผู บริ ห าร เช* น การกลั่ น กรองเรื่ อ ง การจั ด เตรี ย ม
เอกสารสำหรับการประชุม เป7นตน เพื่อไม*ใหเกิดขอผิดผลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหาร
1.4 จัดเตรียมการประชุม บัน ทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงาน
อื่น ๆ เพื่อใหการบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค=ของหน*วยงาน
1.5 ทำเรื่ อ งติ ด ต* อ กั บ หน* ว ยงานและบุ ค คลต* า ง ๆ เพื่ อ ใหการดำเนิ น งานบรรลุ
เป?าหมายตามที่กำหนด
1.6 ประสานและจั ด งานรั ฐ พิ ธีห รื องานราชพิ ธี เพื่ อใหงานดำเนิ น การไปอย* า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ช* ว ยติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามมติ ของที่ ป ระชุ ม หรื อ การปฏิ บั ติ ต ามคำสั่ งของ
ผูบริหารของหน*วยงาน เพื่อการรายงานและเป7นขอมุลประกอบการพิจารรณษของผูบังคับบัญชาต*อไป
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร*วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน*วยงาน
หรือโครงการ เพื่อใหการดำเนินงานเป7นไปตามเป?าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร*วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน*วยงาน เพื่อให
เกิดความร*วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แก*บุคคลหรือหน*วยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความร*วมมือในการดำเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
ดอบปDญหา ชี้แจง และใหคำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องตน
แก*หน*วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดทราบขอมูลและเกิดความเขาใจในงาน
ที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน1ง
มีคุณวุฒิอย*างใดอย*างหนึ่งดังต*อไปนี้
1.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย*างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต รับรอง
1.2 ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย*างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการ
วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร= รัฐศาสตร= เศรษศาสตร= วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชา ที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต รับรอง
1.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย*างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชา
การวางแผน การบริหาร การบิรหารธุรกิจ สังคมศาสตร= รัฐศาสตร= เศรษฐศาสตร= วิจัย หรือในทางหรือสาขาที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต รับรอง
อัตราค1าตอบแทน
ค*าตอบแทนรายเดือน 15,000 บาท
ระยะเวลาการจางตามสัญญาจาง
พนักงานจางตามภารกิจจะทำสัญญาจางคราวละไม*เกิน 4 ปHนับแต*เริ่มทำสัญญาจาง และ
จะพิจารณาต*อสัญญาจางครั้งต*อไปกรณีมีผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยยอยหลัง 2 ปHไม*ต่ำกว*าระดับดี

พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) ตำแหน1ง ผูช1วยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไม*จำเป7นตองใชผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย*าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต การกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานต*าง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 จัดทำและปฏิบัติงานดานเอกสารการเงินและบัญชีในระดับตน เพื่อใหงาน
เป7นไปอย*างถูกตอง ตามระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป?าหมายที่กำหนด
1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใชประกอบในการทำ
งบประมาณประจำปHของหน*วยงาน และจัดทำแผนการเบิกจ*ายเงิน เพื่อใหการเบิกจ*ายงบประมาณเป7นไปตาม
แผนการเบิกจ*ายเงิน
1.3 ดำเนินการรับ – จ*ายเงินตามหลักฐานการรับจ*ายเงิน เพื่อใหการดำเนินงาน
ดานรับ – จ*ายเงินเป7นไปอย*างสะดวก ถูกตองครบถวน
1.4 รวบรวมและจัดเก็บขอมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการเงินและ
บัญชีต*าง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหง*ายและสะดวกในการคนหา และเป7นหลักฐานสำคัญในการอางอิงการ
ดำเนินการต*าง ๆ ทางการเงินและบัญชี
1.5 ตรวจสอบและดูความถูกตองของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อใหเกิดความ
ถูกตองใน การปฏิบัติงาน
1.6 ร*างหนังสือโตตอบต*าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ
เพื่อใหเกิดความถูกตองและตรวจตามมาตรฐาน และระเบียบที่กำหนดไว
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค=ความรูใหม* ๆ กฎหมาย และระเบียบต*าง ๆ ที่
เกี่ยวของกับงานการเงินและบัญชี เพื่อนำมาประยุกต=ใชในการปฏิบัติงานไดอย*างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดานการบริการ
2.1 ใหคำแนะนำ ตอบปDญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก*เจาหนาที่
ระดับรองลงมา หน*วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ*ายทอดความรู ความชำนาญแก*ผูที่สนใจ
2.2 ประสานงานในระดับกลุ*ม กับหน*วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อ ขอความช*วยเหลือและความร*วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เป7น
ประโยชน=ต*อการทำงานของหน*วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน1ง
มีคุณวุฒิอย*างหนึ่งอย*างใดดังต*อไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชีพาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป
ตองมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม*นอยกว*า 6 หน*วยกิต) หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กำหนดว*าใชเป7นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน*งนี้
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือ
ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการ
ทั่วไป ตองมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม*นอยกว*า 9 หน*วยกิต) หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กำหนดว*าใชเป7นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน*งนี้ได
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไม*ต่ำกว*านี้ ในสาขาหรือทางบัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ตอง

มีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม*นอยกว*า 15 หน*วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กำหนดว*าใชเป7นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน*งนี้ได
อัตราค1าตอบแทน
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท*า อัตราค*าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท*า อัตราค*าตอบแทนเดือนละ 10,840
บาท
3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย*างอื่นที่เทียบเท*าไดไม*ต่ำกว*านี้ อัตรา
ค*าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท
ทั้งจะไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท แต*รวมกับค*าตอบแทนแลว
ไม*เกิน 13,285.- บาท
ระยะเวลาการจางตามสัญญาจาง
พนักงานจางตามภารกิจจะทำสัญญาจางคราวละไม*เกิน 4 ปHนับแต*เริ่มทำสัญญาจาง และ
จะพิจารณาต*อสัญญาจางครั้งต*อไปกรณีมีผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยยอยหลัง 2 ปHไม*ต่ำกว*าระดับดี

พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) ตำแหน1ง ผูช1วยเจาพนักงานธุรการ
หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไม*จำเป7นตองใชผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย*าง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานต*าง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบั ติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่ วไป ไดแก* การรับ-ส*งหนังสื อ
การลงทะเบียน รับหนังสือ การร*างโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ*ายเงินและการ
พิมพ=เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต*าง ๆ การเตรียมการประชุม เป7นตน เพื่อสนับสนุนใหงานต*าง ๆ
ดำเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเป?าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได
1.2 จัดเก็บ เอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนั งสือ ตามระเบียบวิธีปฏิ บัติเพื่ อ
สะดวกต*อการคนหา และเป7นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมขอมู ล จั ด เก็ บ ขอมู ล สถิ ติ เช* น สมุ ด ลงเวลาปฏิ บั ติ ร าชการ รายชื่ อ
พนักงาน ขอมูลจำนวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป7นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต*อการ
คนหาสำหรับใชเป7นหลักฐานตรวจสอบได
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต*าง ๆ
ที่เกี่ยวของกับ การดำเนินงาน เพื่อใหแน* ใจว*าเอกสารทั้งหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิด
ผลาด
1.5 จั ด ทำและแจกจ* าย ขอมู ล เอกสาร หลักฐาน หนั งสื อเวีย น หรือระเบี ย บวิธี
ปฏิบัติเพื่อแจงใหหน*วยงานต*าง ๆ ที่เกี่ยวของรับทราบ หรือดำเนินการต*าง ๆ ต*อไป
1.6 ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ=ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน*วยงาน
เช*น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ*ายพัสดุครุภัณฑ= การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ= การดูแลรักษายานพาหนะ
และสถานที่ เพื่อใหการดำเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ= ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป7นไปอย*างถูกตอง และมี
ความพรอมใชงานอยู*เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช*น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรร
มาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจ เพื่อนำไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให
การประชุมเป7นไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต*าง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุม การ
ฝSกอบรมสั มมนา นิ ท รรศการ และโครงการต* าง ๆ เพื่ อใหเอกสารที่ ถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการ
ดำเนินงานต*าง ๆ อย*างมีประสิทธิภาพ และตรงต*อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย=ขอมูลข*าวสาร เช*น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปTดเผย ตาม พ.ร.บ.
ขอมูลข*าวสาร เพื่อใหผูที่ตองการขอมูลข*าวสารรับทราบขอมูลข*าวสาร
1.11 อำนวยความสะดวก ติดต*อ และประสานงานกับทุกส*วนงานกับทุกส*วนงาน
ของหน*วยงานในเรื่องการประชุม และการดำเนิ น งานต*าง ๆ ตามที่ไดรับ มอบหมาย เพื่ อใหการปฏิ บั ติงาน
เป7นไปตามกำหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค=
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค=ความรูใหม* ๆ กฎหมาย และระเบียบต*าง ๆ
ที่ เกี่ ย วกั บ งานสารบรรณ งานธุ ร การ งานบริ ห ารทั่ ว ไป งานการบริ ห ารงานบุ คคล งานพั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ= งาน

งบประมาณ งานประชาสัมพันธ= และงานประชุม เพื่อนำมาประยุกต=ใชในการปฏิบัติงานไดอย*างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. ดานการบริการ
2.1 ใหคำปรึกษาและแนะนำในเบื้องตนแก*บุคลากร ประชาชน ผูที่มาติดต*อ และ
หน*วยงานต*าง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนำไปปฏิบัติไดอย*างถูกตอง
2.2 ติดต*อประสานงานกับบุคคลภายในหน*วยงานเดียวกันหรือหน*วยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการปฏิบัติงานเป7นไปดวยความราบรื่น
2.3 ใหบริการขอมูลแก*ผูมาติดต*อราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนำไปใชประโยชน=
ไดต*อไป
2.4 ผลิตเอกสารต*าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน*วยงาน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน1ง
มีคุณสมบัติอย*างใดอย*างหนึ่งดังต*อไปนี้
1. ไดรั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ สมบั ติ อ ย* า งอื่ น ที่ เที ย บไดในระดั บ เดี ย วกั น ทุ ก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร=มาไม*นอยกว*า 6 หน*วยกิตหรือผ*าน
การฝSกอบรมทางดานการคอมพิ วเตอร=จากหน* วยงานของรัฐสถาบั น การศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ไดรับกา
รับรองจากทางราชการหรือหน*วยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝSกอบรมไม*นอยกว*า 12 ชั่วโมง
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒ อย*างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร=มาไม*นอยกว*า 6 หน*วยกิตหรือผ*าน
การฝS กอบรมทางดานการใชคอมพิ วเตอร=จากหน* วยงานของรัฐสถาบั น ศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน*วยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝSกอบรมไม*นอยกว*า 12 ชั่วโมง
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย*างอื่นที่เทียบไดไม*ต่ำกว*านี้ทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร=มาไม*นอยกว*า 6 หน*วยกิตหรือผ*านการฝSกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอร=จากหน*วยงานของรัฐสถาบันศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน*วยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝSกอบรมไม*นอยกว*า 12 ชั่วโมง
อัตราค1าตอบแทน
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท*า อัตราค*าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท*า อัตราค*าตอบแทนเดือนละ 10,840
บาท
3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย*างอื่นที่เทียบเท*าไดไม*ต่ำกว*านี้ อัตรา
ค*าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท
ทั้งจะไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท แต*รวมกับค*าตอบแทนแลว
ไม*เกิน 13,285.- บาท
ระยะเวลาการจางตามสัญญาจาง
พนักงานจางตามภารกิจจะทำสัญญาจางคราวละไม*เกิน 4 ปHนับแต*เริ่มทำสัญญาจาง และ
จะพิจารณาต*อสัญญาจางครั้งต*อไปกรณีมีผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยยอยหลัง 2 ปHไม*ต่ำกว*าระดับดี

พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน1ง พนักงานขับรถยนต> (เครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเชา))
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่ขับรถยกกระเชาไฟฟ?า หรือเครื่องจักรกลประเภทเดียวกัน ตลอดจนบำรุงรักษา
แกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ของเครื่องยนต=และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ?าแสง
สว*างสาธารณะ ไฟฟ?าภายในอาคารสถานที่ทั้งที่เป7นทรัพย=สินของทางเทศบาล ของหน*วยงานราชการอื่น ๆ ที่
ขอความอนุเคราะห= ติดตั้งระบบไฟฟ?ากรณีมีการจัดงาน จัดสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมต*าง ๆ หรือปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ทำหนาที่ขับรถยนต= (เครื่องจักรขนาดเบา (รถยกกระเชา)) และความรับผิดชอบปฏิบัติงาน
ขั้นตอนเกี่ยวกับเครื่องจักรขนาดเบา บำรุงรักษารถยนต=เบื้องตน ทำความสะอาดรถยนต=และแกไขขอขัดของ
เล็ก ๆ นอย ๆ ในการใชรถยนต=ดังกล*าวหรือปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ปฏิบัติงานช*วยเหลือสนับสนุน พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจางที่มีหนาที่
ประจำรถยกกระเชา ในการทำหนาที่ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ?าสาธารณะ ระบบไฟฟ?าภายในอาคารสถานที่
ของทางเทศบาล หรือหน*วยงานอื่นกรณีไดรับการรองขอการสนับสนุนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
3. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูปฏิบัติงานขับรถยนต= (เครื่องจักรขนาดเบา (รถยกกระเชา)) และ
ช*างไฟฟ?า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน1ง
1. มีความรูความสามารถและความชำนาญในการขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถยกกระเชา)
สามารถใชระบบกระเชาไฮดรอลิกไดเป7นอย*างดี
2. ไดรับใบอนุญ าตขับรถยนต= (ประเภท 2 หรือ 3) ตามที่กฎหมายกำหนดใหสามารถขับ
รถยนต=ประเภทนี้ได
3. มี ความรูความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบั ติงานขั บรถยกกระเชา และหรืองาน
เกี่ยวกับระบบไฟฟ?า หรืองานที่มีลักษณะเดียวกันหรือลักษณะคลายคลึงกัน ไม*นอยกว*า 5 ปH
4. เป7 น ผู ไดรั บ ประกาศนี ย บั ต ร หรื อ หนั งสื อ รั บ รองจากหน* ว ยงานฝS ก อาชี พ หรื อ รั บ รอง
มาตรฐานแรงงาน เพื่อแสดงถึงความมีความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานช*างไฟฟ?า
อัตราค1าตอบแทน
ไดรับค*าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท ทั้งจะไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ
2,000.- บาท
ระยะเวลาการจางตามสัญญาจาง
พนักงานจางตามภารกิจจะทำสัญญาจางคราวละไม*เกิน 4 ปHนับแต*เริ่มทำสัญญาจาง และ
จะพิจารณาต*อสัญญาจางครั้งต*อไปกรณีมีผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยยอยหลัง 2 ปHไม*ต่ำกว*าระดับดี

พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน1ง พนักงานขับรถดับเพลิง
หนาที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ทำหนาที่ขับรถดับเพลิง ตลอดจนบำรุงรักษาเบื้องตน ทำความสะอาดรถยนต=และแกไข
ขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ในการใชรถยนต= ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบของเทศบาลเกี่ยวกับการใชรถยนต=
ขององค=กรปกครองส*วนทองถิ่น
2. ปฏิ บั ติ ง านดานการป? อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในระดั บ ตน ปฏิ บั ติ ใ นฐานะ
ผูปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
3. เตรียมความพรอมอุปกรณ=ประจำรถ ใหมีความพรอม
4. ฝSกซอมการดับเพลิง และการป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. งานจัดสถานที่กรณีไดรับมอบหมาย
6. งานอื่นใดที่เกี่ยวของและปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน1ง
1. จบการศึกษาไม*ต่ำกว*าระดับมัธยมศึกษาปHที่ 3 หรือเทียบเท*าไม*ต่ำกว*านี้
2. เป7นผูมีทักษะของบุคคล ดานการขับรถบรรทุ กน้ำ หรือรถดับเพลิง และการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย โดยจะตองปฏิบัติงานในลักษณะนี้มาแลวไม*ต่ำกว*า 5 ปH
3. มี ห นั งสื อ รั บ รองการทำงานจากนายจางหรื อ หน* ว ยงานในลั ก ษณะงานนั้ น ๆ สำหรั บ
ตำแหน*งงานที่ใชทักษะสำหรับตำแหน*งนี้ ไม*ต่ำกว*า 5 ปH
4. ตองเป7นผูไดรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ประเภทชนิดที่ 2 หรือ ชนิดที่ 3) ไม*ต่ำ
กว*า 5 ปH
อัตราค1าตอบแทน
ไดรับค*าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท ทั้งจะไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ
2,000.- บาท
ระยะเวลาการจางตามสัญญาจาง
พนักงานจางตามภารกิจจะทำสัญญาจางคราวละไม*เกิน 4 ปHนับแต*เริ่มทำสัญญาจาง และ
จะพิจารณาต*อสัญญาจางครั้งต*อไปกรณีมีผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยยอยหลัง 2 ปHไม*ต่ำกว*าระดับดี

พนักงานจางทั่วไป ตำแหน1ง คนงาน
หนาที่ความรับผิดชอบชอบและลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค*าธรรมเนียมต*าง ๆ และรายไดอื่นที่ไม*ยาก
ภายใตการกำกับตรวจสอบอย*างใกลชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู*อย*างแน*ชัด หรือ
ละเอียดถี่ถวนโดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ สำรวจ รับแบบแสดงรายการ คำรอง คำขอ หรือเอกสาร
หลั กฐานต* า ง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถู ก ตองครบถวนในขั้ น ตน ช* ว ยรั บ และนำส* งเงิน ออกหลั กฐาน
ลงบัญชีทะเบียนต*าง ๆ และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค*าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค*าปรับ
รายไดจากทรั พ ย= สิ น และรายไดอื่ น ๆ เช* น ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ภาษี บ ำรุ ง ทองที่ ภาษี ป? า ย
ค*าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา ค*าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค*าธรรมเนียมใบอนุญาต
ควบคุมการแต*งผม ค*าธรรมเนียมใบอนุญาตการทำน้ำแข็งเพื่อการคา ค*าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน
ค*าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค*าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยค*าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค*าธรรมเนียมควบคุม
การก*อสรางอาคาร ค*าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามเทศบัญญัติ ค*าปรับผูละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ
ค*าอากรฆ*าสัตว= ค*าธรรมเนียมโรงฆ*าสัตว= ค*าธรรมเนียมโรงพักสัตว= ค*ารับจางฆ*าสัตว= ค*าเช*าอาคารพาณิชย=
ค*าเช*าโรงมหรสพ ค*าเช*าตลาด ค*าเช*าแผงลอย ค*าที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน
ส*งเสริมกิจการเทศบาล และเงินฝากธนาคาร ค*าจำหน*ายเวชภัณฑ= ค*าจำหน*ายคำรองต*าง ๆ ค*าธรรมเนียม
การโอนสิทธิการเช*า และค*าชดเชยต*าง ๆ เป7นตน การเก็บรักษาหรือคนหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอื่น ๆ
ของผูเสียภาษีอากรหรือค*าธรรมเนียม หรือรายไดอื่น ๆ รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทำรายงาน ลงรหัสใบแสดง
รายการเสียภาษีและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน1ง
1. จบการศึกษาไม*ต่ำกว*าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท*า หรือ
2. ไดรั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อเที ย บไดไม* ต่ ำ กว* า นี้ ท างบั ญ ชี พาณิ ช ยการ
เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการ
ทั่วไป ตองศึกษาวิชาบัญชีมาไม*นอยกว*า 6 หน*วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว*าใชเป7นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน*งนี้ได
อัตราค1าตอบแทน
พนักงานจางทั่วไป ตำแหน*ง คนงาน ใหไดรับค*าตอบแทน ในอัตราเดือนละ 9,000.บาท และไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000.- บาท รวมเดือนละ 10,000.- บาท
ระยะเวลาการจางตามสัญญาจาง
พนักงานจางทั่วไปจะทำสัญญาจางคราวละไม*เกิน 1 ปH และจะพิจารณาต*อสัญ ญาจางครั้ง
ต*อไปกรณีมีผลการปฏิบัติงานไม*ต่ำกว*าระดับดี

พนักงานจางทั่วไป ตำแหน1ง คนงานบันทึกขอมูล

จำนวน 1 อัตรา

หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. จัดทำบันทึกขอมูล จัดเตรียมขอมูล ในรูปแบบแฟ?มเอกสารและรูปแบบฐานขอมูลในระบบ
คอมพิวเตอร=ใหเป7นระเบียบสามารถคนหาไดโดยง*าย รวบรวมเอกสาร เพื่อใชในการติดต*อประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค=กร
2. บันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขต*าง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. ช* วยเหลื อการปฏิ บั ติ งานโดยทั่ ว ไป ในดานเอกสาร การจั ด สถานที่ การเตรีย มการจั ด
ประชุม เป7นตน
4. ช*วยปฏิบัติงานดานเอกสารจัดเตรียม การบันทึก การรายงานขอมูลดานงานเกี่ยวกับการ
ควบคุมโรคติดต*อ โรคไม*ติดต*อ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน1ง
1. ไดรั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ เที ย บเท* า ไดไม* ต่ ำ กว* า นี้ ทุ ก สาขาซึ่ ง ศึ ก ษาวิ ช า
คอมพิวเตอร=มาไม*นอยกว*า 6 หน*วยกิต และมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร=ในการบันทึกขอมูลหรือผ*าน
การอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอร=จากหน*วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ไดรับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน*วยงานของรัฐที่ใชเวลาในการฝSกอบรมไม*นอยกว*า 12 ชั่วโมง หรือ
2. จบการศึกษาไม*ต่ำกว*าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยตองผ*านการอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอร=จากหน*วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน*วยงานของรัฐที่ใชเวลาในการฝSกอบรมไม*นอยกว*า 12 ชั่วโมง
อัตราค1าตอบแทน
พนักงานจางทั่วไป ตำแหน*ง คนงานบันทึกขอมูล ใหไดรับค*าตอบแทน ในอัตราเดือนละ
9,000.- บาท และไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000.- บาท รวมเดือนละ 10,000.บาท
ระยะเวลาการจางตามสัญญาจาง
พนักงานจางทั่วไปจะทำสัญญาจางคราวละไม*เกิน 1 ปH และจะพิจารณาต*อสัญ ญาจางครั้ง
ต*อไปกรณีมีผลการปฏิบัติงานไม*ต่ำกว*าระดับดี

ภาคผนวก ค
เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตำบลหวยยอด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ของเทศบาลตำบลหวยยอด
ประจำป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
*************************
1. พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) ตำแหน1ง ผูช1วยนักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักปลัดเทศบาล
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
1. ภาคความรูความสามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะ
100
ขอสอบปรนัย
ตำแหน*ง
1.1 รัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ*นดิน พ.ศ.
2534 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
1.3 พระราชบัญญัติองค=การบริหารส*วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และที่แกไขเพิ่มเติม
1.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค=การบริหารส*วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ใหแก*องค=กรปกครองส*วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม
1.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส*วนทองถิ่น พ.ศ.
2542
1.9 พระราชกฤษฎีกาว*าดวยหลักเกณฑ=และวิธีการการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
1.11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว*าดวยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.12 พระราชบัญญัติขอมูลข*าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540
1.13 ความรูเกี่ยวกับการประชุมสภาทองถิ่น (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว*าดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แกไขเพิ่มเติม)
1.12 วิชาภาษาไทย, ความรูทั่วไป

สมรรถนะ
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน*ง
เป7นการประเมินบุคคลโดยวิธกี ารสัมภาษณ= สังเกต ตรวจสอบ
เอกสารหรือพิจารณความความเหมาะสมกับตำแหน*งหนาที่จาก
ประวัติส*วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ท*วงทีวาจา
อุปกนิสัย อารมณื ทัศนคติ จริธรรม การปรับตัวกับผูร*วมงานทั้ง
สังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค= ปฏิภาณไวพริบ
บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน=ต*อการปฏิบัติ
ราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฎของผูเขารับการสรรหาและ
เลือกสรร
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
100

200

วิธีการประเมิน
สอบสัมภาษณ=

เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตำบลหวยยอด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ของเทศบาลตำบลหวยยอด
ประจำป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
*************************
2. พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) ตำแหน1ง ผูช1วยเจาพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
1. ภาคความรูความสามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะ
100
ขอสอบปรนัย
ตำแหน*ง
1.1 รัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ*นดิน พ.ศ.
2534 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
1.3 พระราชบัญญัติองค=การบริหารส*วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และที่แกไขเพิ่มเติม
1.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค=การบริหารส*วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ใหแก*องค=กรปกครองส*วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม
1.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส*วนทองถิ่น พ.ศ.
2542
1.9 พระราชกฤษฎีกาว*าดวยหลักเกณฑ=และวิธีการการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
1.11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว*าดวยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว*าดวยการรับเงิน การเบิก
จ*ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค=กรปกครองส*วนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.13 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
1.14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว*าดวยวิธีการงบประมาณของ
องค=กรปกครองส*วนทองถิ่น พ.ศ. 2563

สมรรถนะ
1.15 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
1.12 วิชาภาษาไทย, ความรูทั่วไป
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน*ง
เป7นการประเมินบุคคลโดยวิธกี ารสัมภาษณ= สังเกต ตรวจสอบ
เอกสารหรือพิจารณความความเหมาะสมกับตำแหน*งหนาที่จาก
ประวัติส*วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ท*วงทีวาจา
อุปกนิสัย อารมณื ทัศนคติ จริธรรม การปรับตัวกับผูร*วมงานทั้ง
สังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค= ปฏิภาณไวพริบ
บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน=ต*อการปฏิบัติ
ราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฎของผูเขารับการสรรหาและ
เลือกสรร
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบสัมภาษณ=

200

เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตำบลหวยยอด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ของเทศบาลตำบลหวยยอด
ประจำป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
*************************
3. พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) ตำแหน1ง ผูช1วยเจาพนักงานธุรการ สังกัด กองคลัง
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
1.ภาคความรูความสามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะ
100
ขอสอบปรนัย
ตำแหน*ง
1.1 รัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ*นดิน พ.ศ.
2534 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
1.3 พระราชบัญญัติองค=การบริหารส*วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และที่แกไขเพิ่มเติม
1.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค=การบริหารส*วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ใหแก*องค=กรปกครองส*วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม
1.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส*วนทองถิ่น พ.ศ.
2542
1.9 พระราชกฤษฎีกาว*าดวยหลักเกณฑ=และวิธีการการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
1.11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว*าดวยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.12. พระราชบัญญัติขอมูลข*าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540
1.13. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว*าดวยการรักษาความลับ
ของ ทางราชการ พ.ศ. 2548
1.14 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร= (การบันทึกขอมูล)

สมรรถนะ
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน*ง
เป7นการประเมินบุคคลโดยวิธกี ารสัมภาษณ= สังเกต ตรวจสอบ
เอกสารหรือพิจารณความความเหมาะสมกับตำแหน*งหนาที่จาก
ประวัติส*วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ท*วงทีวาจา
อุปกนิสัย อารมณื ทัศนคติ จริธรรม การปรับตัวกับผูร*วมงานทั้ง
สังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค= ปฏิภาณไวพริบ
บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน=ต*อการปฏิบัติ
ราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฎของผูเขารับการสรรหาและ
เลือกสรร
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
100

200

วิธีการประเมิน
สอบสัมภาษณ=

4. พนักงานจางตามการกิจ (ทักษะ) ตำแหน1ง พนักงานขับรถยนต> (ขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถยก
กระเชา) สังกัด กองช1าง
การทดสอบ
1. ทดสอบการปฏิบัติงาน
งาน เกี่ ย วกั บ การขั บ รถยน ต= (ขั บ เครื่ อ งจั ก รขน าดเบ า
(รถยกกระเชา)) ตามสถานการณ=ที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งยังทดสอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ?า ฯลฯ หรือ
งานอื่น ที่ เกี่ ยวกั บงานตามตำแหน* ง โดยพิ จารณาคะแนนตาม
รายละเอียดดังนี้
1. การคิดวางแผน/การเตรียมการ
2. ลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
3. การใชอุปกรณ=ไดอย*างคล*องแคล*วถูกตองตามประเภท
4. ความเรียบรอยของงานที่ทดลองการปฏิบัติ
5. การแกปDญหาเฉพาะหนาและการประยุกต=ใชอุปกรณ=ที่มี
อย*างจำกัด
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน1ง
พิ จ ารณาจากความรู ความสามารถหรือทั กษะเฉพาะสำหรั บ
ตำแหน*งงานที่จะจาง ความรูที่อาจเป7นประโยชน=ในการปฏิบัติ
หนาที่ และพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ด านบุ ค คลอื่ น ๆ ในการดาน
เกี่ยวกับ มนุษย=สัมพันธ= ความคิดริเริ่ม สรางสรรค= ปฏิภาณไว
พริ บ บุ ค ลิ ก ภาพ เชาว= ปD ญ ญา ท* า งที ว าจาอุ ป นิ สั ย อารมณ=
ทั ศ นคติ บุ ค ลิ กภาพอื่ น ๆ ประวั ติ ส* ว นตั ว ประวั ติ การศึ ก ษา
ประวัติการทำงาน ขอมูลดานสุขภาพ เนื่องจากเนื้องานตองใช
แรงงาน ซึ่งตองอาศัยความแข็งแรงของร*างกาย

คะแนนเต็ม
100

รวมคะแนน

200

100

หมายเหตุ
ทดลองการปฏิบัติงาน

สอบสัมภาษณ=

5. พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน1ง พนักงานขับรถดับเพลิง สังกัด งานปCองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาล)
เทศบาลตำบลหวยยอด จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการสัมภาษณ=และวิธีการ
ทดสอบการปฏิบัติงาน โดยจะแบ*งออกเป7น 2 สมรรถนะ ดังต*อไปนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
- สมรรถนะดานความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต*าง ๆ ที่จำเป7นต*อ
การปฏิบัติงาน (100 คะแนน) (วิธีการทดสอบการปฏิบัติงาน)
- สมรรถนะดานคุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ ของบุ ค คลซึ่ ง จำเป7 น หรื อ เหมาะสมต* อ การ
ปฏิบัติงาน (100 คะแนน) (วิธีการสัมภาษณ=)
สมรรถนะดานความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่อง
ต1าง ๆ ที่จำเปนต1อการปฏิบัติงาน
(100 คะแนน)
โดยวิธีการทดสอบการปฏิบัติงาน

สมรรถนะดานคุณลักษณะอืน่ ๆ ของ
บุคคลซึ่งจำเปนหรือเหมาะสมต1อการ
ปฏิบัติงาน
(100 คะแนน)
โดยวิธีการสัมภาษณ>

พิจารณาจากการทดสอบการปฏิบัติงานเบื้องตนเกี่ยวกับ
การขับรถดับเพลิง/การใชอุปกรณ=ประจำรถดับเพลิง/การ
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การระงับ อั ค คี ภั ย โดยมี รายละเอี ย ด
ดังนี้
1.การทดสอบขั บ รถดั บ เพลิ ง /การใชอุ ป กรณ= ป ระจำ
รถ ดั บ เพ ลิ ง เช* น เค รื่ อ งสู บ น้ ำดั บ เพ ลิ ง เป7 น ต น
(25 คะแนน)
2. ทั ก ษะพื้ น ฐาน การใชสายดั บ เพลิ ง การแบกสาย
ดับเพลิง วิ่งสายดับเพลิง (25 คะแนน)
3. ทดสอบสมรรถภาพทางร* า งกาย
(30
คะแนน) ดังนี้
3.1 วิ่งระยะทาง 2 กม. (10 คะแนน)
3.2 ลุกนั่ง จำนวน 50 ครั้ง (10 คะแนน)
3.3 ดันพื้น จำนวน 25 ครั้ง (10 คะแนน)
4.ทักษะในเรื่องที่จำเป7นต*อการปฏิบัติงาน (20 คะแนน)

พิจารณาจากความมีมนุษย=สัมพันธ=
ปฏิ ภ าณ ไห วพ ริ บ บุ คลิ ก ภ าพ
ท* ว งที ว าจ าอุ ป นิ สั ย อ ารม ณ=
ทัศนคติ บุ คลิกภาพอื่ น ๆ ประวัติ
ส* ว น ตั ว อื่ น ๆ เช* น ป ร ะ วั ติ
การศึ ก ษ า ประวั ติ ก ารทำงาน
ประสบการณ= ความมีวินัย ฯลฯ
(100 คะแนน)

รวม 200 คะแนน

6. พนักงานจางทั่วไป ตำแหน1ง คนงาน (บันทึกขอมูล) สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
การทดสอบ
1. ความสามารถเฉพาะตำแหน*ง
1.1 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม
1.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.3 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
1.4 พระราชบัญญัติขอมูลข*าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
1.5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว*าดวยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว*าดวยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.7 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร=
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน1ง
พิจารณาจากความรู ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับ
ตำแหน*งงานที่จะจาง ความรูที่อาจเป7นประโยชน=ในการปฏิบัติ
หนาที่ และพิจารณาคุณสมบัติดานบุคคลอื่น ๆ ในการดาน
เกี่ยวกับ มนุษย=สัมพันธ= ความคิดริเริ่ม สรางสรรค= ปฏิภาณไว
พริบ บุคลิกภาพ เชาว=ปDญญา ท*างทีวาจาอุปนิสัย อารมณ=
ทัศนคติ บุคลิกภาพอื่น ๆ ประวัติส*วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน ขอมูลดานสุขภาพ เนื่องจากเนื้องานตองใช
แรงงาน ซึ่งตองอาศัยความแข็งแรงของร*างกาย

คะแนนเต็ม
100

รวมคะแนน

200

100

หมายเหตุ
สอบปรนัย

สอบสัมภาษณ=

6. พนักงานจางทั่วไป ตำแหน1ง คนงานทั่วไป สังกัด งานจัดเก็บรายได กองคลัง
การทดสอบ
1. ความสามารถเฉพาะตำแหน*ง
1.1 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
1.2 พระราชบัญญัติภาษีป?าย พ.ศ. 2510 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว*าดวยการรับเงิน การเบิก
จ*ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค=กรปกครองส*วนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561
1.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว*าดวยวิธีการงบประมาณของ
องค=กรปกครองส*วนทองถิ่น พ.ศ.2563
1.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว*าดวยการจัดหาประโยชน=ใน
ทรัพย=สินขององค=กรปกครองส*วนทองถิ่น พ.ศ. 2543
1.6 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร=
1.7 ความรูที่จำเป7นอื่น ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน1ง
พิจารณาจากความรู ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับ
ตำแหน*งงานที่จะจาง ความรูที่อาจเป7นประโยชน=ในการปฏิบัติ
หนาที่ และพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ด านบุ ค คลอื่ น ๆ ในการดาน
เกี่ยวกับ มนุษย=สัมพันธ= ความคิดริเริ่ม สรางสรรค= ปฏิภาณไว
พริ บ บุ ค ลิ ก ภาพ เชาว= ปD ญ ญา ท* า งที ว าจาอุ ป นิ สั ย อารมณ=
ทั ศ นคติ บุ ค ลิ ก ภาพอื่ น ๆ ประวั ติ ส* ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา
ประวัติการทำงาน ขอมูลดานสุขภาพ เนื่องจากเนื้องานตองใช
แรงงาน ซึ่งตองอาศัยความแข็งแรงของร*างกาย

คะแนนเต็ม
100

รวมคะแนน

200

100

หมายเหตุ
สอบปรนัย

สอบสัมภาษณ=

