ประกาศเทศบาลตาบลปงยางคก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
----------------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ประเภทและตาแหน่งของพนักงานจ้างที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
(1) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(2) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(3) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
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2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหมวด 1 ข้อ 4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนั กงานจ้าง ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่ส มประกอบ หรื อเป็ น โรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลั ก ษณะต้องห้ ามเบื้องต้ น
สาหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(ก) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(ข) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ค) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(จ) โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรงหรื อ โรคเรื้ อ รั ง ที่ ป รากฏอาการเด่ น ชั ด หรื อ รุ น แรงเป็ น
อุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ต ามที่ ค ณะกรรมการกลางพนั ก งาน
เทศบาลกาหนด
/ (5) ไม่เป็น...

-2(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับสมัครสรร
หาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี
ฝุายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
กรณีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้าง ต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง เจ้ าหน้ าที่ ใ นพรรคการเมื อ ง ผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่ น คณะผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่ น
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครของแต่ละตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตามผนวก ก.)
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ติดต่อขอรับใบ
สมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลปงยางคก
อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่ง
กายในชุดสุภาพ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5436-7520 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
สานักงานเทศบาลตาบลปงยางคก หรือ ทางเว็บไซต์ www.pongyangkhok.go.th โดยผู้สมัครมีสิทธิเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรได้เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน 6 เดือน นั บ ถึงวัน ยื่ น ใบสมัคร) จ านวน 3 รูป โดยให้ ผู้ส มัครเขียนชื่อ -สกุล ตาแหน่งที่ส มัครสอบไว้
ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือรับรอง
และ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
/ ในกรณี...

-3ในกรณีผู้สมัครสาเร็จการศึกษาแล้ว แต่สถาบันการศึกษายังไม่อนุมัติวุฒิการศึกษา
ให้อนุโลมให้ผู้สมัครใช้สาเนาใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าได้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วแต่รอการ
อนุ มัติวุฒิ การศึกษาแทนได้ โดยใบรั บ รองจะต้องระบุวันที่ผู้ ส มัครส าเร็จการศึกษาไว้ด้ว ย และต้องส าเร็จ
การศึกษาภายในวันรับสมัครสอบ
(5) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล , ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหย่า ,
ใบสาคัญการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(6) สาเนาหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของ
รัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ที่ออกให้ก่อนวันรับสมัคร เฉพาะผู้สมัครตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ซึ่ง
ต้องศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จานวน 1 ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสมัคร ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ จัดทาสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ใช้กระดาษขนาด A4 และให้ผู้สมัครเขียนคารับรอง
สาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับเอกสารทุกฉบับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
(1) ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามที่กาหนดในประกาศฉบับนี้จริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือ
คุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตามประกาศรับสมัครฯ ดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลครั้งนี้เป็น โมฆะ
(2) ผู้สมัครจะต้องยื่นหรื อแนบหลักฐานมาให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร และเทศบาล
ตาบลปงยางคกอาจจะไม่รับใบสมัครหากยื่นเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
(3) เทศบาลตาบลปงยางคก จะรับพิจารณาการสมัครเฉพาะจากใบสมัครที่เทศบาล
ตาบลปงยางคกกาหนดเท่านั้น
(4) ใบสมัครใดที่ไม่สามารถอ่ านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือไม่
สมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยกรณีใด หรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด หรือไม่ปฏิบัติตามคาแนะนา
หรือไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง หรือไม่ได้ยื่นภายในเวลาที่กาหนด เทศบาลตาบลปงยางคกจะไม่รับไว้พิจารณา
3.4 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร ตาแหน่งละ 100.- บาท โดยค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกาหนดวัน เวลา สถานที่ ที่
จะทาการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตาบลปงยางคก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พร้อมวัน
เวลา สถานที่ ที่จ ะทาการสรรหาและเลื อกสรร ในวัน ที่ 24 มิถุน ายน 2565 โดยปิดประกาศไว้ ที่
สานักงานเทศบาลตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง และสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์
www.pongyangkhok.go.th โดยผู้สมัครมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น
/ 5. หลักเกณฑ์...

-45. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
เทศบาลต าบลปงยางคก จะด าเนิ น การเลื อ กสรรพนั ก งานจ้ า ง โดยประเมิ น สมรรถนะที่
จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะงานหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งโดยการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยจะสอบข้ อ เขี ย นซึ่ ง ได้ แ ก่ ภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก) และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนตามเกณฑ์ การตัดสิน มีสิทธิเข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์) ต่อไป
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียด
ตามผนวก ข)
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนใน
แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
ในกรณีที่มีผู้ส อบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตาบลปงยางคก จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนที่
สอบได้ โดยปิดประกาศไว้ ณ สานักงานเทศบาลตาบลปงยางคกและทางเว็บไซต์ www.pongyangkhok.go.th
โดยจะแจ้งวันประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กาหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการเลือกสรรได้ เว้นแต่ทางเทศบาลตาบลปงยางคก จะมีการสรรหาและเลือกสรรในตาแหน่งเดียวกันนี้อีก
และได้มีการขึ้นบัญชีใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
(1) ผู้ ผ่ า นการเลื อกสรรจะได้ รับ การจ้ างตามล าดั บ ที่อ ยู่ ในบั ญชี ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรร ตาม
ตาแหน่งว่างของเทศบาลตาบลปงยางคก
(2) เทศบาลตาบลปงยางคกจะทาสั ญญาจ้าง เมื่อได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลาปาง (ก.ท.จ.ลาปาง) โดยเทศบาลตาบลปงยางคกจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านเลือกสรรมา
รายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างตามลาดับที่ขึ้นบัญชีไว้
(3) ระยะเวลาการจ้ างและการทาสั ญ ญาจ้า งของพนัก งานจ้ างแต่ ล ะบุค คล เป็น ไปตามที่
เทศบาลตาบลปงยางคกกาหนด
ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ขึ้นบัญชีขาดคุณสมบัติหรือทุจริตในการสรรหา หรือใช้
เอกสารอันเป็นเท็จ เทศบาลตาบลปงยางคก จะถอดถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีที่ขึ้นไว้และจะไม่มีสิทธิได้รับ
การจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
/ เทศบาล...

(ผนวก ก.)

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของพนักงานจ้าง
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลปงยางคก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
----------------------------------------(1) ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ประเภท

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. รั บ รอง ซึ่งศึกษาวิช าการคอมพิว เตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่ว ยกิต หรือผ่ านการ
ฝึกอบรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง
ตรวจทานหนังสือ การด่าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การด่าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารส่าคัญของทางราชการ การด่าเนินการ
เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึก
รายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ซึ่ ง ไม่ จ่ า เป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส่ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใต้การก่ากับ แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ - ส่งหนังสือ การลงทะเบียน
รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท่าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด่าเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
/ 1.2 จัดเก็บ...

-21.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูล
จ่านวนบุคลากร เอกสารอื่นๆ เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาส่าหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด่าเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดท่าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือด่าเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ด่าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท่าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่
เพื่อให้การด่าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล)
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อน่าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท่ารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และด่าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด่าเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อ่านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่ ว นงานของหน่ว ยงานในเรื่องการ
ประชุม และการด่าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก่าหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค์
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อน่ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ค่าปรึกษาและแนะน่าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน่าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะน่าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
/ อัตรา...

-3อัตราค่าตอบแทน
- ส่าหรับผู้มีคุณสมบัติ ตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีก่าหนด
- ส่าหรับผู้มีคุณสมบัติ ตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีก่าหนด
- ส่าหรับผู้มีคุณสมบัติ ตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีก่าหนด

(ผนวก ก.)

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของพนักงานจ้าง
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลปงยางคก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
----------------------------------------(2) ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ประเภท

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับด้ านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่น และความเจริญ
ด้านอื่นๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
ท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ซึ่ ง ไม่ จ่ า เป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส่ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก่ากับ แนะน่า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ส่ า รวจข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เพื่ อ จั ด ท่ า แผนปฏิ บั ติ ง านพั ฒ นาชุ ม ชน ตลอดจนส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
ประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชน เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชน และ
สนับสนุนการด่าเนินงานของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน
1.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิดริเริ่ม เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนโดยมุ่งพึ่งพาตนเองเป็นหลักและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เป็นฐาน
การพัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องเข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผู้น่าชุมชน ผู้น่ากลุ่ม/องค์กร และเครือข่าย
องค์กรประชาชน ในการเป็นที่ปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการกลุ่ม
รวมทั้งกระบวนการชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้น วิเคราะห์ ติดสินใจ วางแผน
และด่าเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการชุมชนและ
ท้องถิน่ ของตนเองสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
/ 1.5 ส่งเสริม...

-21.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้ค่าปรึกษา แนะน่าด้านวิชาการและปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับ ฐานราก ตลอดจนสนั บ สนุ นการบริห ารจัดการกองทุนต่างๆ แก่กลุ่ มองค์กร เครือข่ายองค์กร
ประชาชน และชุมชนในระดับอ่าเภอ ต่าบล หมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ในทางเศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มเข็ง สมดุล และมั่นคง
1.6 ให้ ค วามรู้ เ บื้ องต้ น แก่ ป ระชาชนในด้ า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาชุม ชน ตลอดจน
ด่าเนินการและเอื้ออ่านวยให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.7 เป็นผู้น่าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ
เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
1.8 ร่วมจัดท่าโครงการต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการ
ชุมชนพอเพียง โครงการ SML เป็นต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเสริมสร้างให้เป็น
ชุมชนที่เข้มแข็ง
1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อ
น่ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.10 ปฏิบัติ และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่ก่าหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ติดตามผลการปฏิบั ติงานพัฒนาชุมชน และจัดท่ารายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อ
น่าไปใช้ประโยชน์ในการหาข้อบกพร่องและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราวต่อไป
2.2 ตอบปัญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อกันทุกฝ่าย
2.3 ติดต่อประสานงานหน่ว ยงานองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการช่วยเหลื อ บ่าบัด แก้ไข
ปัญหาแก่ชุมชน ประชาชนในทุกด้าน
2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการด่าเนินงาน วิธีการ งานพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและกระตุ้นปลู กฝังให้ ป ระชาชนมีความสนใจให้ ความร่ว มมือ มีส่ วนร่ว มในการพัฒ นาชุมชน และมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อชุมชน
2.5 ให้ค่าแนะน่าตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในความรั บผิดชอบให้แก่หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและให้ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
อัตราค่าตอบแทน
- ส่าหรับผู้มีคุณสมบัติ ตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีก่าหนด
- ส่าหรับผู้มีคุณสมบัติ ตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีก่าหนด
- ส่าหรับผู้มีคุณสมบัติ ตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีก่าหนด

(ผนวก ก.)

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของพนักงานจ้าง
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลปงยางคก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
----------------------------------------(3) ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเภท

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่อง กล
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก่าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรื อ ทางช่ า งเครื่ อ งยนต์ ช่ า งไฟฟ้ า ช่ า งโยธา ช่ า งก่ อ สร้ า ง ช่ า งกลโรงงาน ช่ า งเชื่ อ มและโลหะแผ่ น
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก่าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับ
ต่าแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่ องกล
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก่าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการพิจารณาท่าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะกับ
ด่าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึง
ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ซึ่ ง ไม่ จ่ า เป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส่ า เร็ จ การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การก่ากับ แนะน่า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย
อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในด้านชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
/ 1.2 เฝ้าระวัง...

-21.2 เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อด่าเนินการป้องกัน
เชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์
1.3 จัดเตรียม ดูแล บ่ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้ การด่าเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 รวบรวม จัดท่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ส่ารวจแหล่งน้่า เส้นทางจราจร
แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดท่าแผนป้องกันรับสถานการณ์ และ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์
1.5 จัดท่ารายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชา
1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อน่ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่ก่าหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ค่าปรึกษาแนะน่าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้เ จ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
2.3 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออ่านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
2.4 ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง
อัตราค่าตอบแทน
- ส่าหรับผู้มีคุณสมบัติ ตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีก่าหนด
- ส่าหรับผู้มีคุณสมบัติ ตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีก่าหนด
- ส่าหรับผู้มีคุณสมบัติ ตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีก่าหนด

(ผนวก ก.)

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของพนักงานจ้าง
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลปงยางคก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
----------------------------------------(4) ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ประเภท

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
เขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล
ช่างไฟฟ้า หรือสาขาวิช าหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก่าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส่ าหรับ
ต่าแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่าง
เครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก่าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส่าหรับต่าแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
เขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิ จ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล
ช่างไฟฟ้า หรือสาขาวิช าหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก่าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส่ าหรับ
ต่าแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การ
เบิ ก จ่ า ย การเก็ บ รั กษา การซ่อมแซมและบ่ ารุ งรั กษา การท่าบั ญชี ทะเบีย นพั ส ดุ การเก็บ รักษาใบส่ าคั ญ
หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ การแทงจ่าหน่ายพัสดุที่ช่ารุด การท่าสัญญา การต่ออายุสัญญาและการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ซึ่ ง ไม่ จ่ า เป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส่ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก่ากับ แนะน่า ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบั ติงานขั้น ต้น เกี่ย วกับงานพั ส ดุในการจัดหา จัด ซื้อ ว่าจ้า ง การเก็ บรักษา น่ าส่ ง การ
ซ่อมแซม และบ่ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้
งาน
/ 1.2 ท่าทะเบียน...

-21.2 ท่าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส่าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด่าเนินงาน
1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือ โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็น
หลักฐานในการด่าเนินงาน
1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดท่ารายงาน และน่าเสนอผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน
1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
1.7 จั ด ท่ า แผนการจั ด ซื้อ จั ด จ้ า งประจ่ า เดื อ น ประจ่ า ไตรมาส หรื อ ประจ่ าปี ง บประมาณ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด่าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการ
ด่าเนินแล้วเสร็จ
1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุ เพื่อน่ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ค่าแนะน่าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด่าเนินงานส่าเร็จลุล่วง
2.2 ประสานงานกับบุคคลในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการ
หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
อัตราค่าตอบแทน
- ส่าหรับผู้มีคุณสมบัติ ตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีก่าหนด
- ส่าหรับผู้มีคุณสมบัติ ตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีก่าหนด
- ส่าหรับผู้มีคุณสมบัติ ตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีก่าหนด

(ผนวก ข.)

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลปงยางคก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
----------------------------------------(1) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

ที่
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
100
ใช้วิธีการสอบข้อเขียน
(1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แบบปรนัย
(2) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)
แก้ไขเพิ่มเติม
(3) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่
ดี พ.ศ. 2546
(5) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์
และสรุปเหตุผล
(6) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์
บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด้านระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมที่
จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน
2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข)
100
ใช้วิธีการสอบข้อเขียน
(1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
แบบปรนัย
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)
(3) พระราชบัญญัติอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558
(4) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(5) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
(6) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)
(7) ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
(8) ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
3 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
100 ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์
- ประเมินความเหมาสมกับตาแหน่งหน้าที่ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
ของผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจ
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกอย่างอื่น เป็นต้น

(ผนวก ข.)

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลปงยางคก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
----------------------------------------(2) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

ที่
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
100
ใช้วิธีการสอบข้อเขียน
(1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แบบปรนัย
(2) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)
แก้ไขเพิ่มเติม
(3) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่
ดี พ.ศ. 2546
(5) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์
และสรุปเหตุผล
(6) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์
บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด้านระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมที่
จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน
2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข)
100
ใช้วิธีการสอบข้อเขียน
(1) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
แบบปรนัย
(2) พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และแก้ไข
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)
เพิ่มเติม
(3) พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
(4) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(6) ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีพัฒนาชุมชน เช่น หลักการพัฒนา
ชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน วิธีการและ
กระบวนการพัฒนาชุมชน การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้าน
ต่างๆ การวางแผน โครงการและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนด้านต่างๆ เป็นต้น
(7) ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
3 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
100 ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์
- ประเมินความเหมาสมกับตาแหน่งหน้าที่ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
ของผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจ
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกอย่างอื่น เป็นต้น

(ผนวก ข.)

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลปงยางคก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
----------------------------------------(3) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ที่
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
100
ใช้วิธีการสอบข้อเขียน
(1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แบบปรนัย
(2) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)
แก้ไขเพิ่มเติม
(3) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่
ดี พ.ศ. 2546
(5) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์
และสรุปเหตุผล
(6) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์
บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด้านระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมที่
จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน
2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข)
100
ใช้วิธีการสอบข้อเขียน
(1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
แบบปรนัย
เพิ่มเติม
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)
(2) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย)
(4) ระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(5) ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น สารวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย
การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ การ
ฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เป็นต้น
(6) ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
3 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
100 ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์
- ประเมินความเหมาสมกับตาแหน่งหน้าที่ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
ของผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจ
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกอย่างอื่น เป็นต้น

(ผนวก ข.)

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลปงยางคก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
----------------------------------------(4) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

ที่
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
100
ใช้วิธีการสอบข้อเขียน
(1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แบบปรนัย
(2) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)
แก้ไขเพิ่มเติม
(3) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่
ดี พ.ศ. 2546
(5) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์
และสรุปเหตุผล
(6) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์
บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด้านระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมที่
จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน
2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข)
100
ใช้วิธีการสอบข้อเขียน
(1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แบบปรนัย
(2) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไข
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)
เพิ่มเติม
(3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
(4) ระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
(6) ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
3 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
100 ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์
- ประเมินความเหมาสมกับตาแหน่งหน้าที่ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
ของผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจ
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกอย่างอื่น เป็นต้น

