
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา 
 

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  
๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 มกราคม 2558  จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1.  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร     

  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 13 อัตรา ดังนี้ 
   - ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ  
    1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน  1  อัตรา 
    2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน  1  อัตรา 
    3) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  1  อัตรา 
    4) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน  1  อัตรา 
    5) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  อัตรา 
    6) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน  1  อัตรา 
      7) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน  1  อัตรา 
   - ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ  
    1) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน  1  อัตรา 
    2) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน  3  อัตรา 
    3) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน  1  อัตรา 
    4) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน  1  อัตรา 
  พนักงานจ้างท่ัวไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา ดังนี้ 
     1) ตำแหน่ง คนสวน จำนวน  1  อัตรา 
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๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
     2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

              ผู้ซึ ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม            
ตามข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบร ิหารส่วนจ ังหว ัด จ ังหว ัดแม่ฮ ่องสอน                         
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี้ 

              1)  มีสัญชาติไทย 
              2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปี  และไม่เกิน  ๖๐  ปี   
         3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

              4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ  
จิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 
        (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
        (ข) วัณโรคในระยะอันตราย   
        (ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม   
        (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ   
        (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

     5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่     
ในพรรคการเมือง                                                                                                                
     6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น         
              7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
              8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
     9) ผู ้ที ่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู ้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิน่ 
 

   2.2 ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และอัตราค่าจ้าง    
    ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
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3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผ ู ้ประสงค์จะสมัครเข้าร ับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและ                     
ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน                   
ไม่ควรสวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ตั้งแต่วันที่ 15  -  23  ธันวาคม  2565                           
ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องประชุมสาระพู ช ั ้น 1 องค ์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ ่องสอน                     
สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

      

4.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
  4.1 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริง และสำเนาเอกสารที่รับรองความถูกต้อง มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ 
   (1) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
   (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
   (3) สำเนาวุฒิการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจอนุมัติว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร ที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครนี้ จำนวน 1 ชุด  
   (4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
(ไม่สวมเสื้อท่ีไม่มีปก) ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป  
   (5) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม และสารเสพติด ที่แพทย์ออกให้
ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร (ฉบับจริง) 
   (6) สำเนาใบรับรองผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 
หรือหลักฐานรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย)  จำนวน  1  ฉบับ  
        (7)  สำเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย โดยต้องได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า               
5 ปี จำนวน 1 ฉบับ 
        - สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (กรณีสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)  
       - สำเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป (กรณีสมัครพนักงานจ้าง              
ตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และตำแหน่งพนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง) 
     - สำเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที ่ 3 ขึ ้นไป (กรณีสมัครพนักงานจ้าง              
ตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก)         
           (8) หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้
ปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (สำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์, 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และตำแหน่งพนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 ฉบับ    
       (9) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คำนำหน้านาม 
ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ฯลฯ (ถ้ามี) 
   หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ 
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  4.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด 
กรณียื่นเอกสารไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสาร
ที่ใช้สมัคร จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 
  4.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร หรือถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ       
     4.4  ผู ้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ และเบอร์โทรศัพท์ที ่สามารถ             
ติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไม่ชัดเจน จนไม่สามารถติดต่อได้                
ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 
      

  5.  ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร 
     ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ในอัตราตำแหน่งละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อย-            

บาทถ้วน) โดยค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และให้สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว
เท่านั้น 

 

 

6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ

เลือกสรรฯ, หลักเกณฑ์การตัดสินและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการ
สรรหาและเลือกสรรฯ และระเบียบการสอบ ก่อนวันสรรหาและเลือกสรรฯ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ                   
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  www.mhs-pao.go.th  โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายช่ือด้วยตนเอง  

 
7.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

   หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื ่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้
สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนด ประกอบด้วย 
  7.1 ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  7.2 ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  7.3 คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน         

 

 8. หลักเกณฑ์การตัดสินสำหรับผู้ผ่านการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดให้ผู ้ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนน                 
ทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก 
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9.  การประกาศผลการเลือกสรร 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบ  
โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ หากได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัว
ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือติดต่อ
สอบถามที่กองการเจ้าหน้าที่  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๖๑-๑๓๘๕  ต่อ 822, 823 หรือทางเว็บไซต์               
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน www.mhs-pao.go.th   
 

 10. การขึน้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
  10.1 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ หากได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับ
ที่สูงกว่า  
  10.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่
ประกาศผลผู ้ผ่านการเลือกสรร ทั ้งนี ้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการสรรหาและเลือกสรร                    
ในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ให้เป็นอันยกเลิก  
  

 11. การจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
  ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามอัตราว่าง และตามความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 12. เงื่อนไขการจ้าง 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบการจ้าง 
จากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกำหนดระยะเวลาการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ มีสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และพนักงานจ้างทั่วไป มีสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี   
   อนึ่ง ในการสมัครครั้งนี้หากคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
ตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
ตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และขอสงวนสิทธิในการสรรหาและเลือกสรร  
และทำสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีท่ีได้ทำสัญญาจ้างแล้ว 

  การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั ้งนี้
ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับ
การบรรจุเป็นพนักงานจ้าง หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนทราบด้วย เพ่ือดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    2   ธันวาคม  พ.ศ.๒๕65 

 

(นายอัครเดช  วันไชยธนวงค์) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

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


(ผนวก ก) 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน   วันที่    2   ธันวาคม 2565 
------------------------------- 

 
1. ชื่อตำแหน่ง        ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า     จำนวน  1  อัตรา      (รหัส 01) 

ตำแหน่งประเภท      พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม
การใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบ
ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่ง
ข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 
  1.2 จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน
บำรุงรักษา 
  1.3 ปรบัเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน 
หรือกฎหมายกำหนด 
  1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัตงิาน 
ให้มีจำนวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 

 2. ด้านการบริการ 
  2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู ้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวชิา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศไฟฟ้ากำลั ง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
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  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ
ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่ องเย็นและปรับ
อากาศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได ้
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศไฟฟ้ากำลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี 
 

อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง)  

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  อัตราค่าตอบแทน   9,400.- บาท 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  อัตราค่าตอบแทน 10,840.- บาท 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  อัตราค่าตอบแทน 11,500.- บาท 
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2. ชื่อตำแหน่ง        ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล     จำนวน  1  อัตรา     (รหัส 02) 

ตำแหน่งประเภท      พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ  

เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 
1.2 ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์  

ติดตั้ง ทดลอง ตรวจสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน 
      1.3 สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล 
เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
งาน 
       1.4  ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น
เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย 
       1.5 จัดเก็บ และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน             
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  2. ด้านการบริการ 
      2.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
      2.2 ให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในการทำงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกล
โรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
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  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล 
ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา
หรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่ องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกล
โรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี 
 

อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง)  

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  อัตราค่าตอบแทน   9,400.- บาท 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  อัตราค่าตอบแทน 10,840.- บาท 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  อัตราค่าตอบแทน 11,500.- บาท 
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3. ชื่อตำแหน่ง        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  1  อัตรา     (รหัส 03) 

ตำแหน่งประเภท      พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญา 

ปฏิบัติงานด้านธุรการ  สารบรรณ  บันทึกข้อมูล  หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และ
วิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

  1. ด้านการปฏิบัติการ 
      1.1 ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ - ส่งหนังสือ การ

ลงทะเบียน  รับหนังสือ  การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  การบันทึกข้อมูล  การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินและการ
พิมพ์เอกสาร  จดหมาย  และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ 
ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

      1.2 จัดเก็บเอกสาร  หนังสือราชการ  หลักฐานหนังสือ  ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือ
สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

      1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ  เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน 
ข้อมูลจำนวนบุคลากร  เอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสำหรับ
ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 

      1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 

      1.5 จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป 

      1.6 ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน 
เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ
สถานที่ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
        1.7  การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมภิ
บาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
       1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 
       1.9 จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 
      1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
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  1.11 อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนของหน่วยงานในเรื่องการ
ประชุม และการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
  1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

  2. ด้านการบริการ 
      2.1 ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื ้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู ้ที ่มาติดต่อ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
      2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
      2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป 
      2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นทีเ่กี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 มีคุณวุฒิใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ 

ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน
การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื ่นที ่เทียบได้ในระดับเดียวกัน              
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี 

  

อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง)  

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  อัตราค่าตอบแทน   9,400.- บาท 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  อัตราค่าตอบแทน 10,840.- บาท 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  อัตราค่าตอบแทน 11,500.- บาท 
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4. ชื่อตำแหน่ง        ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข    จำนวน  1  อัตรา     (รหัส 04) 

ตำแหน่งประเภท      พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการเบื้องต้น  

ที่ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสขาภิบาล เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การ
เฝ้าระวังโรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการกำหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพ การฟื ้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การ
สุขาภิบาล อนามัยสิ ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเพื ่อช่วยในการ
เสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี 
       1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมุลทางวิชาการด้าน
สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
       1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนำมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
       1.4 ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และ
ระบบบริการสุขภาพโดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทำคู ่ม ือ แนวทางปฏิบัต ิ เอกสารวิชาการ สื ่อส ุขศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 
       1.5 ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมป้องกันโรคและภัย
สุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
       1.6 ช่วยจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี ่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของ
ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิงแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ในการ
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
       1.7 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ช่วย 
ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
 
                                                                                                          1.8 ร่วมประเมิน... 
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       1.8 ร่วมประเมินสิ ่งแวดล้อมการทำงาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ 
สาธารณะ สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       1.9 ร่วมประเมินกิจกรรมเพื่อความสะอาด เช่น การรักษาความสะอาดของชุมชน การ
เก็บขยะของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุรำคาญที่กระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี 
       1.10 ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กำกับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
       1.11 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การส่งเสริม
สุขภาพและสุขาภิบาลเพื่อกำหนดนโยบาย แผนงานและนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริม
สุขภาพ 
       1.12 ช่วยดำเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุข ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและด้านสุขาภิบาล โดยการกำหนดแบบฟอร์ม วีธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
       1.13 จัดหาและจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้เกิดความพร้อม
และความราบรื่นในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที ่
      1.14 รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคี เช่น สสส. สสจ. สสอ., สอ. อสม.
,สปสช. เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ 
      1.15 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝ้าระวัง
และควบคุมการระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อประกอบการวาง
แผนการสุขาภิบาลที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นของท้องที่ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

 มีคุณวุฒิใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง     
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์  
การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
แพทยศาสตร์   ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ                 
ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
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  2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง     
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เ วชศาสตร์ 
การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
แพทยศาสตร์   ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ                 
ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
  3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง     
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์ 
การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
แพทยศาสตร์   ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ                 
ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี 
 

อัตราค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนเดือนละ  15,000.-  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              /5. ชื่อตำแหน่ง... 
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5. ชื่อตำแหน่ง        ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์   จำนวน  1  อัตรา          (รหัส 05) 

ตำแหน่งประเภท      พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการ

ทำงาน  ปฏิบัติงานด้านวิชาการแผนที่ภาพถ่าย  ภายใต้การกำกับ  แนะนำ  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีกลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
    1.1 ติดตั้งหรือบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ระบบอินเตอร์เนต  ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ  ชุดคำสั่งสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นต้น เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

    1.2 วิเคราะห์  ออกแบบ  พัฒนาและบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือการประมวลผลข้อมูลในระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   1.3 ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย 
   1.4 ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตาม

ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
   1.5 รวบรวมความต้องการ เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่งตาม

ข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์หรือระบบข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน เพื ่อสนั บสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   1.6 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบ
ข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและ
ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 

   1.7 ช่วยรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 

   1.8 รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเคร ื ่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการกระบวนการ
ทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและตรงตามความ
ต้องการใช้ของหน่วยงาน 

   1.9 ช่วยตรวจสอบ สืบคืน และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่
เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามาตรฐานสากลเพื ่อความมั ่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ 

   1.10 ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออก
ใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

 
 
                                                                                            /1.11 แก้ไข... 
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   1.11 แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นที่เกี ่ยวข้องกับงานบริการสารสนเทศ เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานไปอย่างสะดวกและราบรื่น 
   1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ                    

ที ่เกี ่ยวข้องกับงานบริการสารสนเทศและงานจัดการระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื ่อนำมาประยุกต์ใช้ใน                     
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
 
3. ด้านการประสานงาน 
    3.1 ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
   3.2 ชี ้แจงและให้รายละเอียดเกี ่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4. ด้านการบริหาร 
    4.1 ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู ้ใช้ เพื่อให้ผู ้ใช้

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.2 ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู ้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่

เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
   4.3 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื ่นที ่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทาง
คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่  ก.จ., ก.ท.,ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได ้  
  2. ได ้ร ับปร ิญญาโทหรือคุณวุฒิอย ่างอื ่นที ่ เท ียบได้ ในระดับเด ียวกัน ในสาขาหรือ                      
ทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.,ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได ้  
  3. ได้ร ับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื ่นที ่ เทียบได้ ในระดับเด ียวกัน ในสาขาหรือ                      
ทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.,ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได ้  
 
                                               /ระยะเวลา... 
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ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี 
 
อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) 
  อัตราค่าตอบแทน  15,000.-  บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         /6. ชื่อตำแหน่ง... 
 
 
 
  



- 13 - 

 

6. ชื่อตำแหน่ง        ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล   จำนวน  1  อัตรา         (รหัส 06) 

ตำแหน่งประเภท      พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรืองานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐาน 

หรือหลักฐานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวัติ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
        1.3  ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการกำหนดความต้องการและ
ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด
ความรู้ 

       1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจำแนกตำแหน่งและประเมินผลกำลังคน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือไปประกอบการจัดทำโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานและการแบ่งงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      1.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการ
วางแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดทำหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะ 
สมรรถนะของตำแหน่งและการกำหนดระดับตำแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความ
ชัดเจนและเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน 
       1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผล
การปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน 
       1.8 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดเนินการ
ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา 
       1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
       1.10 ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก                
การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งผู ้มีความรู้
ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง 
       1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ                  
ที่เก่ียวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
                                                                                                                 /2. ด้านการ... 
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2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ 

โครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
4.1 ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ  

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                
เพ่ือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุน 
ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และ
มาตราการต่างๆ 

4.3 ดำเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพ่ือเพ่ิมพูน 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบรหิารทรัพยากร
บุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได ้
  2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบรหิารทรัพยากร
บุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได ้
  2. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบรหิารทรัพยากร
บุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได ้
 
 
                                                                                                                         /ระยะ... 
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ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี 
 
อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) 
  อัตราค่าตอบแทน  15,000.-  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            /7.ชื่อตำแหน่ง...  
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7. ชื่อตำแหน่ง        ผู้ช่วยครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์   จำนวน  1  อัตรา        (รหัส 07) 

ตำแหน่งประเภท      พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ บริหาร
จัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียน การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม พัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มา 

ใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
       1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะ ประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 
        1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      1.4 เลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
      1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
     2.1 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียน 
     2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคล เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
    2.3 อบรมบ่มนิสัยให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม ความสามารถ ทักษะ ด้วยวิธีการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม และมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
 
 
 
 
                                                                                                                 /คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง 
  1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ 
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 

ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
 
 

ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง 
1. วิทยาศาสตร์ 
2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
3. การสอนวิทยาศาสตร์ 
4. วิทยาศาสตร์ศึกษา 
5. การสอนวิทยาศาสตร์ภายภาพ 
6. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
7. วิทยาศาสตร์กายภาพ 
8. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 
9. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
10. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
11. วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม 
12. นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
13. วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
14. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
15. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
16. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-15 

 

  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภา
ออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี 

อัตราค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนเดือนละ  15,000.-  บาท 
 
 
 
 
                                                                                                                /ตำแหน่ง... 
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ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ 

8. ชื่อตำแหน่ง        พนักงานขับรถยนต์     จำนวน  1  อัตรา        (รหัส 08) 
 

ตำแหน่งประเภท      พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  มีหน้าที่ขับรถยนต์ และบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง การบันทึกและควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ในราชการของหน่วยงานในสังกัด ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ดูแลและบำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับรถยนต์ติดต่อกันมาแล้ว เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการขับรถยนต์ 
จากนายจ้างหรือหน่วยงานเดิม และต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายและได้ปฏิบัติงานในการขับรถยนต์ดังกล่าวจริง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 

ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี 
 

อัตราค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนเดือนละ  9,400.-  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          /9. ชื่อตำแหน่ง... 
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9. ชื่อตำแหน่ง        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา     จำนวน  3  อัตรา    (รหัส 09) 
 

ตำแหน่งประเภท      พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1. มีหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนดูแลและบำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ 
น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใด ชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
     1. รถกระบะ ความจุต่ำกว่า 5 ลูกบาศก์หลา 
     2. รถฟาร์มแทรกเตอร์ทุกชนิด 
     3. รถแทรกเตอร์ตัดหญ้า 
     4. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาดต่ำกว่า 8 ตัน 
     5. รถอัดฉีด 
     6. รถบรรทุกน้ำ 
     7. รถบรรทุกน้ำมัน 
     8. รถไม้กวาด 
     9. รถยกชนิดงาแซะ (Fork Lift) ขนาดไม่เกิน 5 ตัน 
     10. รถยกชนิดแครีเครน (KARRY CRANE) ขนาดไม่เกิน 5 ตัน 
     11. รถบดไปน้ำ ขนาดต่ำกว่า 8 ตัน 
     12. รถบดสั่นสะเทือน ขนาดต่ำกว่า 8 ตัน 
     13. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ขนาดต่ำกว่า 8 ตัน 
     14. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ขนาดต่ำกว่า 8 ตัน 
     15. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาดต่ำกว่า 8 ตัน 
     16. รถยกชนิดทรัคเครน (TRUCK CRANE) 
     17. เครื่องทำลายคอนกรีต 
     18. รถยกกระเช้า 
     19. รถบัสติดแอร์ขนาดเครื่องยนต์ ตั้งแต่ 150 บี.เอส.พี ขึ้นไป ช่วงยาวระหว่างล้อหน้า                
                              ถึงล้อหลังตั้งแต่ 5.5 เมตร และขนาดความยาวของรถทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 10 เมตร 
     20. รถซ่อมบำรุง 
           2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  1.  ข ับหร ือปฏ ิบ ัต ิ งานท ี ่ค ่อนข ้างยากเก ี ่ยวก ับการใช้ เคร ื ่องจ ักรกลขนาดเบา                        
ในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับคำสั่งมอบหมาย รวมถึงการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลขนาดเบา 
    2.  ปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
                                                                                                                 /คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  1. มีความรู้  ความสามารถ  ความชำนาญ  และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                
ได้เป็นอย่างดี และต้องมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๕  ปี  โดยจะต้องมี
หนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงาน 
  2. ได้รับใบอนุญาตขับรถ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตามชนิดของเครื่องจักรกล             
ที่กำหนดไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  3. มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ 
 

  ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี 
 
อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) 
  อัตราค่าตอบแทน  9,400.-  บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           /10. ชื่อตำแหน่ง... 
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10. ชื่อตำแหน่ง        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง     จำนวน  1  อัตรา    (รหัส 10) 
 

ตำแหน่งประเภท        พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1. มีหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนดูแลและบำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้อง                 
เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดกลางชนิดใด ชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
     1. รถแทรคเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ขนาดต่ำกว่า 150 บี.เอช.พี ลงมา 
     2. รถตักทุกชนิด (LOADER ALL TYPES) 
     3. รถกระบะเท ความจุตั้งแต่ 5 - 10 ลูกบาศก์หลา 
     4. รถพ่นยาง (BITUMINOUS DISTRIBUTER) 
     5. รถลากพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา 
     6. รถตีเส้น (ROAD MARKER) 
     7. รถบดไอน้ำ ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
     8. รถบดสั่นสะเทือน ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
     9. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
     10. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
     11. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
     12. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
     13. รถยกชนิดงาแซะ (FORK LIFT) เกินกว่า 5 ตัน 
     14. รถยกชนิดแครีเครน (KARRY CRANE) เกินกว่า 5 ตัน 
          2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.  ขับหรือปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลขนาดกลาง ในการปรับปรุง
พ้ืนที่ต่างๆ ตามท่ีได้รับคำสั่งมอบหมาย รวมถึงการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

2. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  1. มีความรู้  ความสามารถ  ความชำนาญ  และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลางได้
เป็นอย่างดี  และต้องมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า  ๕  ปี  โดยจะต้อง
มีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงาน  
  2. ได้รับใบอนุญาตขับรถ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตามชนิดของเครื่องจักรกล             
ที่กำหนดไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  3. มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่      
 
                                                                                                                 /ระยะเวลา...                                                                                                        
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ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี 
 
อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) 
  อัตราค่าตอบแทน  15,000.-  บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       /11. ชื่อตำแหน่ง... 
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11. ชื่อตำแหน่ง        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก     จำนวน  1  อัตรา    (รหัส 11) 
 

ตำแหน่งประเภท        พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1. ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ                 
ของเครื่องจักรกลขนาดกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1.1  รถแทรคเตอร์ชนิดเครื่องยนต์ ขนาดตั้งแต่ 150 บี.เอช.พี ขึ้นไป 
1.2  รถปาดดินชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง 
1.3  รถกระบะเท ความจุตั้งบแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป 
1.4  รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด 
1.5  รถลาก รถพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป 
1.6  เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ (POWER หรือ FINSHER) 
1.7  รถยกชนิดทรัคเครน ขนาดเกิน 5 ตันขึ้นไป 
1.8  เครื่องผสมดินชนิดขับเคลื่อน (SELF PROPELLES STABILLIZER) 
1.9  รถเกลี่ย (MOTER GRADER) ขนาดตั้งแต่ 150 บี.เอส.พี ขึ้นไป 

2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.  ขับหรือปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลขนาดหนัก ในการปรับปรุง
พ้ืนที่ต่างๆ ตามท่ีได้รับคำสั่งมอบหมาย รวมถึงการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลขนาดหนัก 

2. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  1. มีความรู้  ความสามารถ  ความชำนาญ  และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก               
ได้เป็นอย่างดี  และต้องมีประสบการณ์ในการขับเครื ่องจักรกลขนาดหนักมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า  ๕  ปี                          
โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงาน  
  2. ได้รับใบอนุญาตขับรถ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตามชนิดของเครื่องจักรกล             
ทีก่ำหนดไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  3. มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่     
  

ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี 
 
อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) 
  อัตราค่าตอบแทน  15,000.-  บาท   
 

                                                                                           /พนักงานจ้าง... 
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พนักงานจ้างท่ัวไป 

12. ชื่อตำแหน่ง คนสวน   จำนวน  1  อัตรา    (รหัส  12) 

ตำแหน่งประเภท      พนักงานจ้างทั่วไป 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานที ่ต ้องใช้แรงงานทั ่วไป หรืองานอื ่นใดที ่เกี ่ยวข้ อง และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

            ปฏิบัติงานดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนไม้ดอก และดูแลรักษาความ
สะอาดภายในบริเวณสถานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลาประชาคม บริเวณศูนย์เครื่องมือกล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4  ปี 
 
อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) 
  อัตราค่าตอบแทน  9,000.-  บาท   
 
 

 

 

 

 
  



 


