
เอกสารแนบท้าย ก 

 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท้ายประกาศเทศบาลต าบลแม่ปั๋ง 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 

 
ประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  สังกัดส านักปลัด   จ านวน   1   อัตรา  

ช่วยปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป 
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นต้น และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ช่วยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือ การลงทะเบียน 

รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาการเบิกจ่ายเงินและการ พิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่าง ๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับให้งานต่าง ๆ ด าเนินไป
ด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

1.2 ช่วยจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อ  การ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

1.3 ช่วยรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูล
จ านวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็น 
หลักฐานตรวจสอบได้  

1.4 ช่วยตรวจ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ
การด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  

1.5 ช่วยจัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้น
ส าหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้  

1.6 ช่วยด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น  การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและ
สถานที่ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี่
ความพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ  

1.7 ช่วยรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล)  และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

1.8 ช่วยจัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การ  ประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  

1.9 ช่วยจัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม สัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนและพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆอย่างมี 
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  

         
         1.10 ช่วยปฏิบัติ/... 
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1.10 ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล  
ข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  

1.11 ช่วยอ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการ  
ประชุม และการด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลาและ
บรรลุ วัตถุประสงค์  

1.12 ช่วยศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ 
งาน ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการบริการ  
2.1 ช่วยให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงาน ต่างๆ 

ทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
2.2 ช่วยติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้  การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 2.3 ช่วยให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  

2.3 ช่วยผลิตเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติ หน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้  
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าทุก

สาขาที ่ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ 

 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
๑.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
1.๒ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
1.๓ ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว  
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
1.5 มีความรู้เรื่องการจัดการความรู้  
2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
2.2 ทักษะการประสานงาน  
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูลความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
             ระยะเวลา/... 
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ระยะเวลาการจ้าง 
ตามระยะเวลาแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  ของเทศบาลต าบล  

แม่ปั๋ง อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือน เดือนละ 9,40๐ บาท และให้ได้รับเงิน
เพ่ิมการ ครองชีพชั่วคราวตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์ของพนักงานจ้างและตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 

 
สิทธิประโยชน์ 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานจ้างตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท้ายประกาศเทศบาลต าบลแม่ปั๋ง 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ลงวันที่  18  ธันวาคม  2561 
 

ประเภท   พนักงานจ้างทั่วไป   
ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป    จ านวน  2  อัตรา 

- สังกัดส านักปลัด     จ านวน    1    อัตรา   (ช่วยเหลืองานธุรการงานสุขาภิบาล) 
- กองคลัง          จ านวน  1    อัตรา   (ช่วยเหลืองานการเงินและบัญชี)  

1.  ต าแหน่ง   พนักงานจ้างท่ัวไป   (ส านักปลัด)     จ านวน     1     อัตรา 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ลักษณะการปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของ
หัวหน้างานผู้รับผิดชอบ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
          คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่ในต าแหน่งคนงาน
ทั่วไป และมีร่างกายแข็งแรง  สามารถให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 ระยะเวลาการจ้าง 

ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี  (เริ่มจ้าง 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2562)    อัตราค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือน เดือนละ 9,00๐ บาท และให้ได้รับเงินเพ่ิมการ ครองชีพชั่วคราว
ตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์ของพนักงานจ้างและตามท่ีกฎหมายก าหนด  
2.  ต าแหน่ง  พนักงานจ้างท่ัวไป  (กองคลัง)      จ านวน    1      อัตรา 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ลักษณะการปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของ
หัวหน้างานผู้รับผิดชอบ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่ในต าแหน่งคนงาน
ทั่วไป และมีร่างกายแข็งแรง  สามารถให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 ระยะเวลาการจ้าง 

ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี (เริ่มจ้าง 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2562)   อัตราค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือน เดือนละ 9,00๐ บาท และให้ได้รับเงินเพ่ิมการ ครองชีพชั่วคราว
ตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์ของพนักงานจ้างและตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
ท้ายประกาศเทศบาลต าบลแม่ปั๋ง 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปี 2562 
ลงวันที่  18  ธันวาคม  2562 

 
ผู้สมัครพนักงานจ้างต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
ประกาศ/ค าสั่ง คสช. 

2. พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 

3. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

4. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 
5. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ด้าน

ความเข้าใจด้านภาษา 
6. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม 
7. ความรู้เกี่ยวกับการคิดค านวณ ด้านเหตุผล 

 
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 

1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 

2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ 
พ.ศ.2526 และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน 

3. ความรู้เกี่ยวกับประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

4. วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
5. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่

ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(ปรนัย 50 ข้อ) เพ่ือทดสอบ
ความรู้ความสามารถท่ัวไป โดย
ค านึงถึงระดับความรู้ 
ความสามารถตามท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 
 
 
 
 
 
 
 
            โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(ปรนัย 50 ข้อ) เพ่ือทดสอบ
ความรู้ความสามารถท่ัวไป โดย
ค านึงถึงระดับความรู้ 
ความสามารถตามท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ 

1. บุคลิกภาพ 
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3. ทัศนคติและแรงจูงใจ 
4. จริยธรรมและคุณธรรม 
5. ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
6. ปฏิภาณไหวพริบ 
7. ท่วงทีวาจา การพูดโต้ตอบ 
8. ทัศนคติต่องค์กรและหน่วยงาน 
9. ประวัติการท างาน 
10. สุขภาพร่างกาย 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           โดยวิธีการสัมภาษณ์
ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติ
ส่วนตัว การศึกษา ประวัติการ
ท างานและพฤติกรรมที่ปรากฎ
ทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอ่ืนใด
เพ่ิมเติมก็ได้ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น 
ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลกอย่างอ่ืน 
 
 
 
 

รวม 300  
 


