
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

*************************** 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ    

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 5 ต าแหน่ง  12 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อัตรา เพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 และ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
     1.1 ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 
   1.1  ต าแหน่ง  คนสวน    จ านวน  2  อัตรา 
   1.2  ต าแหน่ง  ภารโรง    จ านวน  1  อัตรา 
   1.3  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป   จ านวน  5  อัตรา 
   1.4  ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ  จ านวน  3  อัตรา 
   1.5  ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน  1  อัตรา 

1.2 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ   
2.1  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จ านวน  1  อัตรา 
2.2  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จ านวน  1  อัตรา 
2.3. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน  1  อัตรา 

2. รายละเอียดต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก.) 

3.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
3.1  คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี    
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

หมายเหตุ... 



- 2 - 
 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

(7) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอ่ืน รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น        

3.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
-  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก.) 

4.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานที่

เกี่ยวข้อง ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ อาคารเทคโนโลยีและสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนต าบล
แพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและ
เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2703-7901-2 ต่อ 107 หรือทางเว็บไซต์  
www.preaksa-sao.go.th  

5.  เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน       

ไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 3 รูป (เขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่จะสมัครหลังรูปให้เรียบร้อย) 
5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
5.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
5.4 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนด        

โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่
ตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ   

5.5 ส าเนาใบปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย จ านวน 1 
ฉบับ  

  5.6   เอกสารอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล , ใบทหารกองเกิน (สค.9) 
ฯลฯ 

5.7  ส าหรับต าแหน่ง พนักงานงานขับเครื่องจักรขนาดเบา ต้องมีใบอนุญาตขับรถตามที่
กฎหมายก าหนด 

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น และให้ผู้สมัคร
เขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ ยกเว้นใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองการท างานใช้ฉบับจริง 

6.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ 100.- บาท และเมื่อผู้สมัครเสีย

ค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี 
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7. เงื่อนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบ
พบเม่ือใดให้ถือว่า การรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่
ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

8.  หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
8.1 ต าแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จะด าเนินการเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ภาคผนวก ข) 

8.2 ต าแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จะด าเนินการเลือกสรรโดยวิธีสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามหลักสูตรดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ข) 

ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ
การเลือกสรร 

9.1 ต าแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร โดย

วิธีการสอบสัมภาษณ์ และประกาศ วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ในวันพุธที่ 28 
กุมภาพันธ์  2561 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ และทางเว็บไซต์ www.preaksa-sao.go.th 

9.2 ต าแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรภาค

ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และ
ประกาศ วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และทางเว็บไซต์ 
www.preaksa-sao.go.th  ส าหรับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) จะ
ประกาศเมื่อผู้สมัครสอบได้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ
เ ฉ พ า ะ ส า ห รั บ ต า แ ห น่ ง  
(ภาค ข) ตามเกณฑ์ ในข้อ 8 ของประกาศรับสมัครนี้ 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผ่านการเลือกสรรได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) 
และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 

7. เงื่อนไข...... 
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 ๑1. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

11.1 ต าแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน

จ้าง ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม  2561 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ และทางเว็บไซต์ www.preaksa-sao.go.th โดยเรียงตามล าดับที่จากผู้ผ่านการ
เลือกสรรได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ 

 11.2 ต าแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน

จ้าง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม  2561 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และทางเว็บไซต์ www.preaksa-sao.go.th โดยเรียงตามล าดับที่จากผู้
ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้
ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

12. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะขึ้นบัญชผีู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลา 1 ปี นับ

แต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๑3. การบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแพรกษา ตามล าดับที่ในบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

๑4. เงื่อนไขการจ้าง 
- การจัดจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการว่าจ้างตามล าดับที่ใน

บั ญ ช ี
ผู้ผ่านการเลือกสรร และกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่างและภายหลังมีต าแหน่งว่างเพิ่ม
อีกองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาอาจจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่ถัดไปตามประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการเลือกสรรฯ 
  - การจัดจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรปราการก่อนจึงจะด าเนินการจัดจ้างได้  
  - ระยะเวลาการจ้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕
63) 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561 
 
      
      

(นายอิม   แพหมอ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

 

http://www.preaksa-sao.go.th/
http://www.preaksa-sao.go.th/


 

 
ภาคผนวก ก. 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่  8  กมุภาพันธ์ 2561 

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

1.1 ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 
 

1.1.1 ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่บังคับบัญชีมอบหมาย 
 3.  ระยะเวลาการจ้าง 

 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 
4.  อัตราค่าตอบแทน  

เดือนละ 9,000.- บาท 
 

๑.1.2  ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 
 1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 2. ลักษณะงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ   

ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย  การน าขยะมูล
ฝอยไปท าลายยังท่ีท าลาย ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีบังคับบัญชามอบหมาย 

3.  ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 

4.  อัตราค่าตอบแทน  
เดือนละ 9,000.- บาท 
 

1.1.3  ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีความรู้ ความช านาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาต 
ขับรถตรงตามที่กฎหมายก าหนด 

2. ลักษณะงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ   
 ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ 

เครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
3.  ระยะเวลาการจ้าง 

 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 
4.  อัตราค่าตอบแทน  

เดือนละ 9,000.- บาท 
1.1.4 ต าแหน่ง…. 
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1.1.4  ต าแหน่ง คนสวน 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ในการจัดสวนหย่อม ไม้ดอก  

ไม้ประดับ ไม้ดัด 
2. ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนดอกไม้ หรืองานอ่ืน
ใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 3.  ระยะเวลาการจ้าง 

 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 
4. อัตราค่าตอบแทน  

เดือนละ 9,000. – บาท 
 
1.1.5  ต าแหน่ง ภารโรง 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะ

ซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้ 
2. ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 เปิด-ปิด ส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการมิให้ 
สูญหายหรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 3.  ระยะเวลาการจ้าง 

 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 
4. อัตราค่าตอบแทน  

เดือนละ 9,000. – บาท 
 
 

1.2 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

1.2.1  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้     

1. ด้านการปฏิบัติการ   
1.1 รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อก าหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ  
1.2 ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบ ราคา

ประกวดราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของว่าด้วยการพัสดุ  
1.3 จัดท ารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ 

เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆได้โดยสะดวก 
1.4 ซ่อมแซม…. 
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1.4 ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน  
1.5 จ าหน่ายพัสดุเม่ือช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีก 

ต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด  
1.6 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าใน การ

ปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้ 
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ 
ข้อก าหนด     

1.7 ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และการบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์   ทุก
ประเภท เพื่อให้การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ 
สอดคล้องตามต้องการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน  

1.8 ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบ ราคา 
การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบ ารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน   เป็น
ต้น เพื่อก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.9 รวบรวมข้อมูล รายชื่อ คุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ์ของ บริษัท 
และห้างร้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อและจัดจ้าง เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ 
ประกอบการจัดซื้อและจัดจ้างให้มีคุณภาพตามระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนดไว้  
  1.10 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง และร่วมจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ 
สารสนเทศที่เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาของ
ผู้บริหารใน การก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ ด้านพัสดุครุภัณฑ์  

1.11 ร่างเอกสาร สัญญา และตรวจความถูกต้องและรายละเอียดของโครงการ เอกสาร 
และสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ 
เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอน และระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่    
ก าหนดไว้  

1.12 ควบคุม และดูแลการจัดท าเอกสารและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด าเนินงาน ด้าน
พัสดุ เช่น ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสาร 
ติดตามทวงคืนทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันใน
การ ติดตามและตรวจสอบด้านพัสดุ  

1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการวางแผน  
2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือ

โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
2.2 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้และ 

จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและ 
หนังสือสั่งการ  

3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  



3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

3.3 ติดต่อประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์  

4. ด้านการ…. 
 

-4- 
4. ด้านการบริการ  
4.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับ

เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์  

4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการ พิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  

   2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

 3. ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่เกินคราวละ 4 ปี  (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

พ.ศ.2561-2563)   
4. ค่าตอบแทน 

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท 
 
 

1.2.2  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืน ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
   1. ด้านการปฏิบัติการ   

1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการ เบื้องต้นที่
ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริม สุขภาพ 
การเฝ้าระวังโรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการก าหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุม ป้องกัน
โรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริม
ภาวะโภชนาการ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและ พฤติกรรมสุขภาพ 
การสุขาภิบาล  อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขเพื่อช่วยในการ
เสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี  

1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้าน 
สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน  



1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อน ามาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ        

1.4 ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และ
ระบบบริการสุขภาพโดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้าน 
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ  แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา  
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ  

1.5 ปฏิบัติการ…. 
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1.5 ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมป้องกันโรคและ  

ภัยสุขภาพ  การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และตดิตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือและ 
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

1.6 ช่วยจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของ 
ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง  บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อสุขภาพ  สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ใน
การปรับปรุง ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
   1.7 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น  สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย  
ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ
เพื่อให้ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี     

1.8 ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ 
สาธารณะ สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

1.9 ร่วมประเมินกิจกรรมเพื่อความสะอาดเช่นการรักษาความสะอาดของชุมชน การเก็บ
ขยะของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัย 
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุร าคาญที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่  

1.10 ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ 
การแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  

1.11 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การส่ งเสริม 
สุขภาพและสุขาภิบาลเพื่อก าหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการด าเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริม
สุขภาพ  

1.12 ช่วยด าเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุข ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและด้านสุขาภิบาล โดยการก าหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ 
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

1.13 จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้เกิดความพร้อม 
และความราบรื่นในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่  

1.14 รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคี เช่น สสส. สสจ. สสอ., สอ. อส
ม.,สปสช. เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  

1.15 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝ้าระวัง และ
ควบคุมการระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อประกอบการวาง
แผนการสุขาภิบาลที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความจ าเป็นของท้องท่ี  

 
 



2. ด้านการวางแผน  
2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ หน่วยงานหรือ

โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
2.2 วางแผนวัดผล ประเมินผลการท างานในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ใน

การท างาน   
3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้   
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
3.3 ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปเพื่อขอ

ความช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ 
ท างานของหน่วยงาน  

4. ด้านการบริการ  
4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การน าไปใช้

งานอยู่เสมอ  รวมทั้งสนับสนุนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น  

4.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน
เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  

4.3 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ใน
รูปแบบต่าง ๆ  เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข  

4.4 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มี
ความช านาญ  และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.5 นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

4.6 อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล  
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครู นักเรียนเพื่อให้ผู้ที่ สนใจได้ 
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

 2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

สาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุข
ศาสตร์ และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล 
วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ กีฬา วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร กี ฬ า  แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่า
ใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่เกินคราวละ 4 ปี (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

พ.ศ.2561-2563)   
 



4. ค่าตอบแทน 

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท 
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ด้านพัฒนาชุมชน ตามแนวทาง แบบอย่าง 
ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้   
   1. ด้านการปฏิบัติการ   

1.1 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน  ตลอดจนส่งเสริม พัฒนา
ประสานงาน  ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชน  เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชน 
และสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน  

1.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิดริเริ่ม เพื่อเข้ามามีส่วน ร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนโดยมุ่งพึ่งพาตนเองเป็นหลักและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา   

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เป็น ฐานการ
พัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องเข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม/องค์กร และเครือข่าย
องค์กรประชาชน ในการเป็นที่ปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน  

1.4 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการ
กลุ่ม รวมทั้งกระบวนการชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้น วิเคราะห์ ตัดสินใจ 
วางแผนและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน เพื่อให้สามารถบริหาร จัดการ
ชุมชนและท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง   

1.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านวิชาการและปฏิบัติงาน ด้าน
เศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ แก่กลุ่มองค์กร เครือข่าย 
องค์กรประชาชน และชุมชนในระดับอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในทาง
เศรษฐกิจ และเศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง สมดุล และม่ันคง   

1.6 ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ตลอดจน
ด าเนินการและเอ้ืออ านวยให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

1.7 เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความ
สนใจ  เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  
   1.8 ร่วมจัดท าโครงการต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เช่น  โครงการกองทุนหมู่บ้าน 
โครงการชุมชนพอเพียง โครงการ S M L เป็นต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่และ 
เสริมสร้างให้เป็นชุมชนที่เข้มเข็ง  

1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาส เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  

2. ด้านการบริการ  
2.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว 

เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการหาข้อบกพร่องและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราวต่อไป 
2.2 ตอบปัญหา…. 
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2.2 ตอบปัญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อกันทุกฝ่าย  
2.3 ติดต่อประสานงานหน่วยงานองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อบริการช่วยเหลือ บ าบัด 

แก้ไขปัญหาแก่ชุมชน ประชาชนในทุกด้าน  
2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการด าเนินงาน  วิธีการ  งานพัฒนาชุมชน เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นปลูกฝังให้ประชาชนมีความสนใจให้ความร่วมมือ  มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน  และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรต่อชุมชน  

2.5 ให้ค าแนะน าตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง  

3. ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่เกินคราวละ 4 ปี (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

พ.ศ.2561-2563)   

4. ค่าตอบแทน 
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.- บาท 
 

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

ภาคผนวก ข. 



หลักสูตรและวิธกีารสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
 (เอกสารแนบท้ายประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา) 

***************** 
  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

1. ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป   
โดยการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความ 

เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด  
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการเลือกสรร (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) 

2. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  
โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ก่อน แล้วจึงให้
ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(ภาค ข) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัครแล้ว มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) โดย
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ใน

เรื่องดังต่อไปนี้ 
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
1.2 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม 
1.3 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
1.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
1.5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
1.6 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

  1.7 ความรู้ทั่วไปด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น หลักปรัชญา
ของ 
เศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับท่ี 
๑๒ เป็นต้น 
  1.8 ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์การสรุปเหตุผล 

 

2.2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน) 
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่ 

สมัครโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่งที่สมัคร ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
1. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

2. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
3. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
4. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

6. พระราชบัญญัติ... 
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ที ่ ต าแหน่งที่สมัคร ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
  6. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของ บ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
7. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุม 
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่
และเด็ก การวางแผนครอบครัว  
8. ความรู้ด้านการบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การจัดท าแผนงาน 
โครงการด้านสาธารณสุข การจัดท าฐานข้อมูลสาธารณสุข การมีส่วน
ร่วม ของประชาชน   
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 

2. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  1. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒   
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
3. ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม)  
4. ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม)  
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์
ใน ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543)  
6. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงาน 
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และ 
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
7. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ 
เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวดราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณี
พิเศษ  
8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่ 
สมัครสอบ 

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
2. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   พ.ศ. 
๒๕๔๗  
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2559)  

4. หลักปรัชญา... 
 

-3- 
 

ที ่ ต าแหน่งที่สมัคร ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
  4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง   

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒    
6. ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน      
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน เช่น หลักการ พัฒนา
ชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน วิธีการและ
กระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพชุมชนและ
ผู้น าชุมชน การจัดการความรู้และภูมิปัญญา ท้องถิ่นในด้านต่างๆ การ
วางแผน โครงการและติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนใน
ด้านต่างๆ  เป็นต้น   
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม“ลักษณะงานที่ปฏิบัต”ิของต าแหน่งที่สมัคร
สอบ 

 
 

3.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความ 

เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษท่ีเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการเลือกสรร 

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


