
 
รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ของต าแหน่ง 
ที่รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 

 แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป        

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  ลงวันที่  13  มิถุนายน  ๒๕61 
------------------------------------------------------ 

 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มคีุณวุฒิ)  
 

1. ต าแหน่งผู้ช่วยครู 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน 

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ก่อนการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยครู 
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอ่ืนที่ ก.จ.  

ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ ในกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
      1.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ  ได้แก่ 

- ภาษาอังกฤษ 
- การสอนภาษาอังกฤษ 
- ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
- ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
- วรรณคดีภาษาอังกฤษ 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
- ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
- ภาษาอังกฤษชั้นสูง  
- วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
 
 

         /1.2 วชิาเอกคอม... 

ผนวก ก. 



     1.2  วิชาเอกคอมพิวเตอร์  ได้แก ่ 
   - คอมพิวเตอร์ 
   - วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   - วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
   - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
   - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   - ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
   - อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
   - คอมพิวเตอร์ศึกษา 
   - ระบบสารสนเทศ 
   - ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
   - เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
   - คอมพิวเตอร์และสถิติ 
   - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   - เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 
     1.3  วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว  ได้แก ่ 

    - การแนะแนวหรือการแนะแนวการศึกษา 
- การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
- จิตวิทยาและการแนะแนว  
- จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและการแนะแนว  
- จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  
- จิตวิทยา 
- จิตวิทยาการศึกษา 
- จิตวิทยาโรงเรียน 
- จิตวิทยาสังคม 
- จิตวิทยาพัฒนาการ 
- จิตวิทยาการทดลอง  

   1.4 วิชาเอกพลศึกษา  ได้แก่ 
          -  พลศึกษา 
          -  วิทยาศาสตร์การกีฬา 

-  การฝึกและการจัดการกีฬา  
  -  วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) 
 -  วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
 -  พลานามัย 

          /- สันทนาการ... 



   -  สันทนาการ 
 -  การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
 -  พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 -  พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
   1.5 วิชาเอกศิลปศึกษา  ได้แก่ 
    - ศิลปะหรือศิลปศึกษา 

- ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา 
- ศิลปะไทย 
- ศิลปการช่าง  
- ประยุกต์ศิลปศึกษา 
- จิตรกรรม หรือจิตกรรมไทย หรือจิตรกรรมสากล  
- ประติมากรรม 
- การสอนศิลปะ 
- ออกแบบทัศนศิลป์  

      1.6 วิชาเอกปฐมวัย  ได้แก่ 
- การศึกษาปฐมวัย 
- การอนุบาล 
- การปฐมวัย 
- การอนุบาลศึกษา  
- ปฐมวัยศึกษา 
- โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

      1.7 วิชาเอกนาฏศิลป์ 
   -  นาฏศิลป์ 
   -  นาฏศิลป์ศึกษา 

-  นาฏยศิลป ์
-  นาฏศิลป์ไทย   
-  นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
-  นาฏศิลป์สากล 
-  นาฏศิลป์สากลศึกษา 
-  นาฏศาสตร์     
-  นาฏยศาสตร์ 
-  นาฎศิลป์และการละคร 
-  การสอนนาฏยสังคีต 
-  การละคร   

  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่        
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 
 
                   /ระยะเวลา... 



 

ระยะเวลาการจ้าง 
   ไม่เกินคราวละ  4  ปี 

  อัตราค่าตอบแทน 
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี  ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท 
 2. คุณวุฒิปริญญาตรี 5 ปี  ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 15,800 บาท 

 



2. ต าแหน่งผู้ช่วยนิติกร 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุน       
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา  

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบัญญัติ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือค าสั่งต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์และอ านวยความสะดวกในการท างาน โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  

 1.3 ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ด าเนินการเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการด าเนินการ
ใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการด าเนินคดีของหน่วยงาน  
                          1.4 ตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ร่างประกาศ ค าสั่ง หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ  

1.5 ด าเนินการทางคดีต่างๆ เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การติดตามหลักฐาน การ
สืบพยาน เป็นต้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส  

2. ด้านการวางแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
3. ด้านการประสานงาน  

3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  

3.3 ประสานงานด้านนิติการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านนิติการให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น  

4. ด้านการบริการ  
      ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการด าเนินงาน
ของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว  

 
 

          /คุณสมบัติ... 
 
 



คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง

นิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

ระยะเวลาการจ้าง 
   ไม่เกินคราวละ  4  ปี 

  อัตราค่าตอบแทน 
          ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 15,000  บาท 



      3. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมลู หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
    1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ  

การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ
การพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งาน  
ต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

    1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือ สะดวก 
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

    1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ พนักงาน  
ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการ ค้นหาส าหรับ
ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้  

    1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจาก
ข้อผิดพลาด  

    1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ  
เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป  

     1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น  
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และ
สถานที่ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี 
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

     1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน            
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

     1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ  
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  

     1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุม  
การ ฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ 
ด าเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  

     1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  

     1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่อง 
การประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค์  
         /1.12 ศึกษา... 



    1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน
งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

2. ด้านการบริการ  
    2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ 

หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
    2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
    2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ต่อไป  
    2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ 

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 

ที ่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รบัรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน              
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา 
ที ่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รบัรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

ระยะเวลาการจ้าง 
   ไม่เกินคราวละ  4  ปี 

  อัตราค่าตอบแทน 
  1. คุณวุฒิ ปวช. ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,400  บาท 
 2. คุณวุฒิ ปวท. ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 10,840 บาท 
 3. คุณวุฒิ ปวส. ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 11,500 บาท 
 



4. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต ้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งาน เป็นไป
อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่ก าหนด  

1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณ 
ประจ าปีของหน่วยงาน และจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิก 
จ่ายเงิน  

1.3 ด าเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ 
รับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน  

1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบส าคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชี
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานส าคัญในการอ้างอิงการด าเนินการ 
ต่างๆ ทางการเงินและบัญชี  

1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความ ถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน  

1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพ่ือให้ 
เกิดความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่ก าหนดไว้  

1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที ่
เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ 

รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ทีส่นใจ  
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือ 

ขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น 
ประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน  
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง  

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง

บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป 
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
         /2. ได้รับประกาศ... 
 



 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง

บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พณิชยการ  เลขานุการ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป 
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนี้ได้  

ระยะเวลาการจ้าง 
   ไม่เกินคราวละ  4  ปี 

  อัตราค่าตอบแทน 
  1. คุณวุฒิ ปวช. ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,400  บาท 
 2. คุณวุฒิ ปวท. ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 10,840 บาท 
 3. คุณวุฒิ ปวส. ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 11,500 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5. ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  

ปฏิบัติงานด้านช่างส ารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
    1.1 ส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท าแผนที่ แผนผัง เพ่ือให้ทราบรายละเอียด และ 

เป็นไปตามแบบที่ก าหนด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    1.2 แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 

ของงานที่ก าหนดไว้  
    1.3 วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพ่ือสนับสนุนการ 

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
    1.4 บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการส ารวจ และรายงานผล เพ่ือติดตาม 

ความก้าวหน้าของงาน  
    1.5 ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ 

รายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการส ารวจ เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง  
    1.6 ปรับปรุงข้อมูลด้านแผนที่ในงานส ารวจให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งดูแลจัด 

แผนที่ให้เป็นระเบียบ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการน าไปใช้งาน  
    1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที ่

เกี่ยวข้องกับงานส ารวจ เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
    1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  
2. ด้านการบริการ  
    2.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปแก่บุคลากร 

ทุกสายงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
    2.2 ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 

หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างก่อสร้าง 
ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
             /2. ได้รับประกาศ... 
  



2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส ารวจ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา 
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างก่อสร้าง 
ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ระยะเวลาการจ้าง 
   ไม่เกินคราวละ  4  ปี 

  อัตราค่าตอบแทน 
 1. คุณวุฒิ ปวช. ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,400  บาท 
 2. คุณวุฒิ ปวท. ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 10,840 บาท 
 3. คุณวุฒิ ปวส. ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 11,500 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลเทคนิค 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  

         1.1. ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น ให้การพยาบาลตามแผนการ
รักษาและแผนการพยาบาล ให้ยาและสารน้ าแก่ผู้ป่วย การช าระร่างกาย การป้อนอาหาร ดูแลการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง  

1.2. สังเกตอาการ เฝ้าระวัง รายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย เพ่ือด าเนินการ
พยาบาลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

         1.3. จัดและควบคุมดูแลความสะอาดในหอผู้ป่วยและบริเวณท่ีปฏิบัติงานให้เหมาะสม  
ถูกสุขลักษณะ เพ่ือการรักษาความสะอาด ป้องกันการติดเชื้อ ลดภาวะแทรกซ้อนและการแพร่กระจายของ        
เชื้อโรค  
            1.4. จัดเตรียมและเก็บรักษาอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ทุกชนิดที่ใช้ในการตรวจ
รักษาพยาบาล เพ่ีอให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้การได้ดีอยู่เสมอ  

         1.5. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น การให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป 
การออกตรวจสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด การวางแผนครอบครัว การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค การตรวจ
คัดกรองโรคต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  

         1.6. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานบริการ เพ่ือความปลอดภัยและความสุขสบายของ
ผู้ใช้บริการ  

2. ด้านการบริการ  
2.1. ประชาสัมพันธ์ สอน แนะน า ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่

ผู้ใช้บริการและญาติ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค  
2.2. ติดต่อประสานงานภายในกลุ่มงานเดียวกัน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 

เพ่ือให้สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลา

การศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี  ต่อจากชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือหลักสูตรการพยาบาลเทียบได้         
ไม่ต่ ากว่าหลักสูตรดังกล่าว หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ. , ก.ท. 
หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ระยะเวลาการจ้าง 
   ไม่เกินคราวละ  4  ปี 

  อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท 



ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทกัษะ)   
 

ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

     1. ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
      1.1 รถกะบะเทความจุต่ ากว่า 5 ลูกบาศก์หลา 

    1.2 รถฟาร์มแทรคเตอร์ทุกชนิด 
    1.3 รถแทรคเตอร์ตัดหญ้า 
    1.4 รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองขนาดต่ ากว่า 8 ตัน 
    1.5 รถอัดฉีด 
    1.6 รถบรรทุกน้ า 
    1.7 รถบรรทุกน้ ามัน 
    1.8  รถไม้กวาด 
    1.9 รถยกแบบงาแซะ (FORK LIFT) ขนาดไม่เกิน 5 ตัน 
    1.10 รถยกแบบแครีเครน (KARRY CRANE) ขนาดไม่เกิน 5 ตัน 

           1.11 รถบดไอน้ า ขนาดต่ ากว่า 8 ตัน 
    1.12 รถบดสั่นสะเทือน ขนาดต่ ากว่า 8 ตัน 
    1.13 รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ขนาดต่ ากว่า 8 ตัน 
    1.14 รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ขนาดต่ ากว่า 8 ตัน 
    1.15 รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาดต่ ากว่า 8 ตัน 

       1.16 รถยกชนิดทรัคเครน (TRUCK CRANE) 
    1.17 เครื่องท าลายคอนกรีต 
    1.18 รถยกกระเช้า 

              1.19 รถบัสติดแอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 บี.เอช.พี. ขึ้นไป ช่วงยาวระหว่างล้อหน้า
ถึงล้อหลังตั้งแต่ 5.5 เมตร และขนาดความยาวของรถทั้งหมดไม่ต่ ากว่า 10 เมตร  

    1.20 รถซ่อมบ ารุง 
2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไมน่้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้อง 
มีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ  มีความช านาญในการ
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย  

  ระยะเวลาการจ้าง 
   ไม่เกินคราวละ  4  ปี 

  ค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ  9,400 บาท 

 
 



 

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
1. ต าแหน่งคนงานรักษาความสะอาด 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

   ปฏิบัติงานดูแลท าความสะอาดภายในอาคาร  และบริเวณส านักงาน  บ้านพักรับรอง  โรงเก็บ
เครื่องจักรกล สนามกีฬา และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ดังกล่าว จัดเก็บรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้และ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย  

  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ระยะเวลาการจ้าง 

   ไม่เกินคราวละ  1  ปี 
  ค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ  9,000 บาท 

 
2. ต าแหน่งภารโรง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   เปิด – ปิด ส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการมิให้
สูญหายหรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ที่จะ

ซ่อมแซมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ได้ 
  ระยะเวลาการจ้าง 

   ไม่เกินคราวละ  1  ปี 
  ค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ  9,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ต าแหน่งยาม 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานอยู่ยามเฝ้าสถานที่ ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณ
สถานที่ดังกล่าว หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ในการต่อสู้ป้องกันตัว และมี
ร่างกายแข็งแรง 

  ระยะเวลาการจ้าง 
    ไม่เกิน  1  ปี 

  ค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ  9,000.- บาท 



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)    
แบ่งการประเมินออกเป็น  3  ภาค ดังนี้ 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

ทดสอบภาคความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ         
ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  เช่น  
  -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
  -  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 9 
  -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  -  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

-  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง   
-  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน   
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ และ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
1 
2 
3 
 

4 
5 
6 
7 
 

ผู้ช่วยครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
ผู้ช่วยครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยครูวิชาเอกจิตวิทยา 
และการแนะแนว  
ผู้ช่วยครูวิชาเอกพลศึกษา  
ผู้ช่วยครูวิชาเอกศิลปศึกษา       
ผู้ช่วยครูวิชาเอกปฐมวัย 
ผู้ช่วยครูวิชาเอกนาฏศิลป์   
 

1. ความรู้ด้านการเรียน การสอน หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร  
    การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา 
    ผู้เรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน  
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของ 
    ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน 
4. ความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  
    ความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีสมัครสอบ 
 

              /8. ผู้ชว่ย...

ผนวก ข. 



 
ล าดับ ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

8 ผู้ช่วยนิติกร 1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539และ 
    ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
4. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
    พ.ศ.2542 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
6. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
7. ประมวลกฎหมายอาญา 
8. ความรู้เกี่ยวกับด าเนินการทางวินัย และทางคดีต่าง ๆ เช่น การสอบสวน  
    ข้อเท็จจริง การบันทึกการสอบสวน การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน  
    เป็นต้น 
9. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่งที่สมัคร 

9 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
    พ.ศ. 2548 
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
4. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป 
5. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ”ของต าแหน่งที่สมัคร 

10 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

1. ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน  
    (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ 
    รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
    และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พระราชบัญญัติ 
    การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 
4. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงิน  
    (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี  
    การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
5. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่งที่สมัคร 

 
             /11. ผู้ช่วยนายช่าง...



 
ล าดับ ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
11 ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 1. ความรู้พื้นฐานด้านงานส ารวจและการท าแผนที่ 

2. ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD และโปรแกรม 
    อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. ความรู้เกี่ยวกับการค านวณและเขียนแผนที่ การค านวณพ้ืนที่จากค่าพิกัด 
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ(GIS) 
4. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่งที่สมัคร 

12 ผู้ช่วยพยาบาลเทคนิค 
 

1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการพยาบาล 
2. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
3. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย 
4. ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
5. ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและโภชนบ าบัด 
6. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม”ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่งที่สมัคร 

 
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้  อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีก      
ก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านอ่ืนๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน        
หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ         
อย่างอ่ืน เป็นต้น 
 
 
 

--------------------------------



พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
 
ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
 

แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ภาค ดังนี้ 
 

1. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์  
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอ่ืนใด
เพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านอื่นๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน        
หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ         
อย่างอ่ืน เป็นต้น 

 

2. ภาคการปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  ประเมินโดยวิธีการทดสอบการปฏิบัติ 
     ประเมินบุคคลจากการทดสอบการปฏิบัติ  เช่น การจอดรถ การเดินหน้า–ถอนหลังรถ การขุดดิน         
การเกลี่ยดิน การบังคับเลี้ยวซ้าย–ขวา การหมุนซ้าย–ขวา หลักการบ ารุงรักษารถ  เครื่องจักรกล แต่ละประเภท 
พ้ืนฐานการใช้รถและทักษะการใช้รถ  การขับรถอย่างประหยัดและปลอดภัย  การปฏิบัติตามกฎจราจร  เป็นต้น 

 
 

--------------------------------



พนักงานจ้างทั่วไป  
 
ต าแหน่งภารโรง      
 

 ประเมินภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  โดยวิธีการสัมภาษณ์  
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้  อาจใช้วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีก      
ก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านอ่ืนๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน        
หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ         
อย่างอ่ืน เป็นต้น 
 
 
 
 

---------------------------- 


