
ภาคผนวก  ก. 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  พนักงานจ้างตามภารกิจที่มีคุณวุฒิ มีลักษณะงานเช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ โดยการส่งเสริม หรือสนับสนุนการท างานของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ตามต าแหน่ง  ดังนี้ 
 
 

ล าดับที่ ต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
1. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ 

ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานด้าน
วิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน         
ในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ท. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
15,000.-บาท 

2. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติงานฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ด้านวิชาการสุขาภิบาล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชา หรือทางสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
15,000.-บาท 
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ล าดับที่ ต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ประชาสัมพันธ์ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้อง
ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และ
วิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน 
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม 
การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ 
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ            
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
9,400.-บาท 

   2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน 
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม 
การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
10,840.-บาท 

   3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน 
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม 
การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ 
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ       
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
11,500.-บาท 
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ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้อง
ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานพัสดุ ตาม
แนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน            
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา 
ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.ท. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
9,400.-บาท 

   2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป          
ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรอืในสาขาวิชาหรือ         
ทางอ่ืน ที ่ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
10,840.-บาท 

   3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้            
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป           
ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อ่ืน ที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
11,500.-บาท 
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ล าดับที่ ต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานเกี่ยวกับ        
งานด้านเทศกิจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และ
วิธีการที่ชัดเจนภายใต้การก ากับแนะน าตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.ท. รับรอง 

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
9,400.-บาท 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.ท. รับรอง  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
10,840.-บาท 

   3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.ท. รับรอง  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
11,500.-บาท 

6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้อง
ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านธุรการ 
สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง 
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการ
คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา
ของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
9,400.-บาท 

   2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการ
คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา
ของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
10,840.-บาท 

   3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์
มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้
เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
11,500.-บาท 
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ล าดับที่ ต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้อง

ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และ
วิธีการที่ชัดเจน ภายใต ้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ                
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
9,400.-บาท 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ              
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ        
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
10,840.-บาท 

   3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ใน
สาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
11,500.-บาท 
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ล าดับที่ ต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
8. ผู้ช่วยนายช่างโยธา ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้อง

ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านช่างโยธา 
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 
ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิค
วิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ 
สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
9,400.-บาท 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ      
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง                 
เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม                    
ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่          
ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
10,840.-บาท 

   3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ                 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง  
ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่า       
ใช้เป็นคุณสมบัต ิเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
11,500.-บาท 
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ล าดับที่ ต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
9. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็น          

ต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้าน          
ช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ          
ที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้           
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิค
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       
ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 
ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
9,400.-บาท 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า             
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ 
ไฟฟ้ากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยโีทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 
ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
10,840.-บาท 

   3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า           
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ 
ไฟฟ้ากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม                      
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ  
หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
11,500.-บาท 
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ล าดับที่ ต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
10. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้อง

ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้าน            
ช่างเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และ
วิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ         
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
สถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ 
เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 
ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
9,400.-บาท 

2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
สถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ 
เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 
ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
10,840.-บาท 

   3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
สถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ 
เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 
ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
11,500.-บาท 
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ล าดับที่ ต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน และ

บัญชี 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้อง
ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ         
การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
9,400.-บาท 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป (สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
10,840.-บาท 

   3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขา 
วิชาหรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การ
จัดการทั่วไป (สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน   
11,500.-บาท 

12. พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) - ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป       
ลดอันตรายและความเสียหายสถานที่เกิดเพลิงไหม้  รักษา
และบ ารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็น 
ส่วนใหญ่ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัยวาตภัย         
การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สินช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยการฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งช ารุดเสียหายให้คืน             
สภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลได้ก าหนดไว้ เป็นต้น และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- มีความรู้ ความสามารถที่ใช้ทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๕ ปี  
โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานที่ได้ปฏิบัติ 
- มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่และ
มีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ ายาเคมีต่างๆ 

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน 
9,40๐.- บาท 
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ล าดับที่ ต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
13. พนักงานขับรถยนต์ มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะบุคคล          

ที่ไม่ผ่านการศึกษาในสถาบันใดเป็นการเฉพาะ 
๑.  มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๕ ปี     
     โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ                      
๒.  มีใบขับขี่รถยนต์ ไม่น้อยกว่า ๕ ป ี

ให้ได้รับ
ค่าตอบแทน 
9,40๐.- บาท 

 

 

 

 

 

 


