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ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้สมัครจะต้องมคีุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้ 

- ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ประเภทผูมี้คุณวุฒิ)(รหสัตำแหน่ง 01) 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ    
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ตามที่ 

ได้รับมอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนว 
การศึกษาและอาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย 
หลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์ 
วิจัย และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดทำ 
มาตรฐาน สถานศึกษา ตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์            
วิจัยทำ ความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ย วกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา                
การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล              
ดำเนินการและแก้ไขปัญหา ขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบั ติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะ            
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ฝึกอบรมและให้
คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและ
แผนงานของส่วนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังทำหน้าที่จัดทำแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ 
งานการศึกษาปฐมวัยและ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน               
ที่เก่ียวข้อง 

คุณสมบตัิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

ศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น 
พนักงานครูหรือข้าราชการครูได้  

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น 
พนักงานครูหรือข้าราชการครูได้  

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
ศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น 
พนักงานครูหรือข้าราชการครูได ้
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- ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ประเภทผูมี้คุณวุฒ)ิ(รหัสตำแหน่ง 02) 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ    
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           

ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ 
พิจารณาท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะกับด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย   
การป้องกันฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

คุณสมบตัิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางช่างเครื่องยนต์  ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น 
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ             
สำหรบัตำแหน่งนี้ได ้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ใน
สาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น 
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ             
สำหรับตำแหน่งนี้ได ้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางช่างเครื่องยนต์  ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น 
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ              
สำหรับตำแหน่งนี้ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

/-ชื่อตำแหน่ง... 
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- ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)(รหสัตำแหน่ง 03) 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ    
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติ งานทางการพัสดุทั่ วไปของส่วนราชการ              

ซ่ึงมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุการเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุการแทงจำหน่ายพัสดุที่           
ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน            
ที่เก่ียวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  

เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิ ควิศวกรรมโยธา เทคนิค            
เขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล 
ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ            
ตำแหน่งนี้ได ้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
บัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค 
เขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล 
ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ             
ตำแหน่งนี้ได ้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค            
เขียนแบบ วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล 
ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ            
ตำแหน่งนี้ได ้

 
 

 
 
 
 

/ชื่อตำแหน่ง... 
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- ชื่อตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)(รหัสตำแหน่ง 04) 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ    
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสำรวจ งานช่าง 

รังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้าน 
ช่างโยธา การคำนวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงาน 
ด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ 
สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ            
สำหรับตำแหน่งนี้ได ้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน             
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค 
สถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ 
ทางอ่ืนที ่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา 
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม 
โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้

- ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดโคลน,รถขยะ,รถดูดฝุ่น) (ประเภทผู้มีทักษะ)  
(รหัสตำแหน่ง 05) 
    ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ    
   ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และดูแลให้พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ รายงาน
ข้อขัดข้องเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลขนาดเบา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี  
และรอบคอบปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ และปฏิบัตงิานอืน่ ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ๑) มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี 
  ๒) ได้รับอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตขับรถ ประเภท ๒) 

๓ ) มี ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบั ติ ง าน ในหน้ าที่ และมี ความรู้ ใน เรื่ องใน                  
การขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีหนังสือรับรองประกอบอาชีพในตำแหน่งพนักงาน
ขับรถ (ใบอนุญาตขับรถ ประเภท ๒) ของหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการ 

/2.พนักงานจ้างทั่วไป... 



- 9 - 

2. พนักงานจ้างทั่วไป 
    ผู้สมัครจะตอ้งมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้ 

 - ชื่อตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (รหัสตำแหน่ง 06) 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิงประจำรถดับเพลิง ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถดับเพลิงหรืองานอ่ืนที่ใดทีเ่กี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยา
เคมีต่าง ๆ หรือได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทาง
ราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให ้

- ชือ่ตำแหน่ง คนงานทั่วไป   (รหัสตำแหน่ง 07) 
        ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
        ปฏิบัติงานที่ตอ้งใช้แรงงานทั่วไปและงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

        คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
       มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  

- ชือ่ตำแหน่ง คนสวน (รหัสตำแหน่ง 08) 
     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ  สวนดอกไม้หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

            คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
     มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

- ชือ่ตำแหน่ง นักการภารโรง  (รหัสตำแหน่ง 09) 

     ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนเลาราชการ ได้แก่ เปิด -ปิดสำนักงาน ทำความสะอาด
บริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ  ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับงาน
ครัวเรือน หรือปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของทางราชการและปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย            
           คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
     มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

/หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑.ความรู้ 
  1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
 
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
    2.1 มีทักษะเฉพาะตำแหน่ง 
    2.2 มีความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
 
3. คุณสมบัตสิ่วนบุคคล 
   3.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
   3.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิญาณไหวพริบ 
   3.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
   3.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
    

 
100 

 
 

50 
50 

 
 

25 
25 
25 
25 

 
โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน 

 
โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน 

 
 

โดยวิธีสอบ
สัมภาษณ์ 

รวม 300  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่  21 ธันวาคม  2563 

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ประเภทผูมี้คุณวุฒ)ิ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ           
ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ 
ได้รับมอบหมาย  

1)  ระยะเวลาการจ้าง  1  เมษายน 2564  – ๓๐ กันยายน ๒๕67  
  2)  อัตราว่าง     2    อัตรา 
  3)  ค่าตอบแทน  15,000.- บาท  
  4) สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ    
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔7 และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล
โดยอนุโลม 

 
2. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ประเภทผูมี้คุณวุฒ)ิ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1)  ระยะเวลาการจ้าง  1  เมษายน 2564  – ๓๐ กันยายน ๒๕67  
  2)  อัตราว่าง     1    อัตรา 
  3)  ค่าตอบแทน  9,400.- บาท (วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.) 
       ค่าตอบแทน  10,840.- บาท (วุฒิการศึกษา ระดับ ปวท.) 
       ค่าตอบแทน  11,500.- บาท (วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.) 
  4) สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ   
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔7 และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายใน            
การเดินทางไปราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตำบลโดยอนุโลม 

 
 
 

/3.ผู้ช่วย... 
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3. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ(ประเภทผูมี้คุณวุฒิ) 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานพัสดุตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1)  ระยะเวลาการจ้าง  1  เมษายน 2564  – ๓๐ กันยายน ๒๕67  
  2)  อัตราว่าง     1    อัตรา 
  3)  ค่าตอบแทน  9,400.- บาท (วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.) 
       ค่าตอบแทน  10,840.- บาท (วุฒิการศึกษา ระดับ ปวท.) 
       ค่าตอบแทน  11,500.- บาท (วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.) 
  4) สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ   
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔7 และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายใน            
การเดินทางไปราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตำบลโดยอนุโลม 
4. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ประเภทผูมี้คุณวุฒิ) 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างสำรวจ ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1)  ระยะเวลาการจ้าง  1 เมษายน 2564  – ๓๐ กันยายน ๒๕67  
  2)  อัตราว่าง     2    อัตรา 
  3)  ค่าตอบแทน  9,400.- บาท (วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.) 
       ค่าตอบแทน  10,840.- บาท (วุฒิการศึกษา ระดับ ปวท.) 
       ค่าตอบแทน  11,500.- บาท (วุฒิการศกึษา ระดับ ปวส.) 
  4) สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ   
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔7 และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายใน            
การเดินทางไปราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตำบลโดยอนุโลม 

 
 

/5. 
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5. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภทผู้มีทักษะ) 
     หน้าที่ความรับผิดชอบ 

   ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง  และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 1)  ระยะเวลาการจ้าง  1 เมษายน 2564  – ๓๐ กันยายน ๒๕67  
  2)  อัตราว่าง     2    อัตรา 
  3)  ค่าตอบแทน  9,400.- บาท 
  4) สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ   
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔7 และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล
โดยอนุโลม 

ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง  
     หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
  ช่วยเหลือในการดับเพลิงประจำรถบรรทุกน้ำ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับ
รถบรรทุกน้ำหรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 

1)  ระยะเวลาการจ้าง  1 กุมภาพันธ์ 2564  – ๓๐ กันยายน ๒๕64  
  2) อัตราว่าง     1   อัตรา 
  3) ค่าตอบแทน  9,000.- บาท 
  4) สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ  เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔7 และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลโดยอนุโลม 

2.ตำแหน่ง  คนสวน 
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
ปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนดอกไม้ หรืองานอ่ืนใดที่

เกีย่วข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 1) ระยะเวลาการจ้าง  1 กุมภาพันธ์  2564  – ๓๐ กันยายน ๒๕64  
2) อัตราว่าง     1  อัตรา 

  3) ค่าตอบแทน  9,000.- บาท 
  4) สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ  เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔7 และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลโดยอนุโลม 

/3.ตำแหน่ง... 
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3. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  
      หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามทีผู่้บังคบับัญชามอบหมาย 
 1) ระยะเวลาการจ้าง  1 กุมภาพันธ์ 2564  – ๓๐ กันยายน ๒๕64  
2) อัตราว่าง     5  อัตรา 

  3) ค่าตอบแทน  9,000.- บาท 
  4) สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ  เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔7 และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลโดยอนุโลม 
 
4. ตำแหน่ง นักการภารโรง 
        หนา้ที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
  ปฏิบัติหน้าที่ เปิด - ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และ
ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ มิให้สูญหาย ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น          
และน่าอยู่ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  1) ระยะเวลาการจ้าง  1 กุมภาพันธ์  2564   – ๓๐ กันยายน ๒๕64  
  2) อัตราว่าง     1   อัตรา 
  3) ค่าตอบแทน  9,000.- บาท 
  4) สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ   
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔7 และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล
โดยอนุโลม 

 

 

 

  
 
 
 

/ภาค ผนวก ข... 
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หลกัสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

 1. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปทุก
ตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบ่งออกเปน็ 3 ภาค ดังนี้ 
  1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
        ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ 
ความสามารถและความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณป์ัจจุบัน 
  - วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยให้จับประเด็นใน
ข้อความ เรื่องราวตลอดจนในวิเคราะห์เหตุการณ์ สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงให้หาแนวโน้ม 
ความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล สมมติฐาน ให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้าน
ต่างๆ ทีเ่ป็นปัจจุบันในการตอบแบบทดสอบ 
  - วิชาภาษาไทย 
  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการใช้ภาษาโดยการให้สรุปความตีความจากข้อความสั้นๆ 
หรือจากบทความตลอดจนทดสอบให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือ
ข้อความสั้นๆ  

- วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
การทดสอบความพ้ืนฐานที่เก่ียวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้  
3.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 
3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
3.4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
3.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
3.6 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  
3.7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
3.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3.9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           

พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562) 
 

/3.10พระราชบัญญัติ.. 
 



- 16 – 
3.10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ            

พ.ศ. ๒๕๕๘  
3.11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  1.2 ภาคความรู้ความสามารถใช้เฉพาะตำแหน่ง ข้อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน)  

เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งที่ 
สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้  

          
ที ่ ตำแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
1 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตาม อัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
4. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
พ.ศ. 2551  
5. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
6. ความรู้เกีย่วกับงานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบการศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย  
7. ความรู้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม  
8. ความรู้ในการวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์
ทางการศึกษา และ จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา  

2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ  
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันอัคคีภัย)  
4. กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ  อัคคีภัย  
พ.ศ. 2555  



ที ่ ตำแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
3 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
5. กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ         
พ.ศ. 2560 
6. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ” ของ ตำแหน่งที่สมัครสอบ 

4 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  ๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกใน
อาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณ
โครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 
4. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
5. ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจเพ่ือการก่อสร้าง 
6. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง 
7. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ และคอนกรีต
เทคโนโลยี 
8. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่ ตำแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 
5 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1. ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่

สมัครสอบคัดเลือก 
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก 
3. ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ 
 

6 พนักงานดับเพลิง 1) ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่
สมัครสอบคัดเลือก 
2) ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ดับเพลิง 
และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้ 
- ทดสอบวิ่ง (500 เมตร/ภายใน 3 นาที) 
- ทดสอบลุกนั่ง (40 ครั้ง/ภายใน 2 นาที) 
- ทดสอบวิดพื้น (35 ครั้ง/ภายใน 2 นาที) 
 

 
 
 1.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปทุก
ตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทาง
อ่ืนของ ผู้เข้าสอบและจากสัมภาษณ์ เช่น ความรู้อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ใน
การรักษา ความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคต ิจริยธรรม
และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิญาณ
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น 


