
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอรเ์วง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปน็พนักงานจ้าง 
****************** 

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง   

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดยะลา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ เมื่อ
วันที่  ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๗  องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบ
คัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  ตําแหน่งต่าง ๆ  ดังน้ี 

 

๑.   ตําแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 

 ๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  รวม    ๑๐ ตําแหน่ง 
 (๑)  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร   จํานวน   ๑  อัตรา 
 (๒)  ผู้ช่วยบุคลากร    จํานวน   ๑  อัตรา 
 (๓)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ    จํานวน   ๑  อัตรา 
 (๔)  พนักงานขับรถยนต์    จํานวน   ๑  อัตรา 
 (๕)  ผู้ช่วยช่างโยธา    จํานวน   ๑  อัตรา 
 (๖)  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ   จํานวน   ๑  อัตรา 
 (๗)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   จํานวน   ๑  อัตรา 
 (๘)  ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ   จํานวน   ๑  อัตรา 
 (๙)  ผู้ช่วยพยาบาลเทคนิค   จํานวน   ๑  อัตรา 
 (๑๐) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    จํานวน   ๑  อัตรา 
 

  ๑.๒   พนักงานจ้างทั่วไป    รวม      ๑      ตําแหน่ง 
   (๑)  คนงานประจํารถขยะ    จํานวน   ๓  อัตรา 

 ๒.  อัตราคา่ตอบแทน 

  ๒.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ระยะเวลาสัญญาจ้าง  ๔  ปี  ได้รับอัตราค่าตอบแทน  ดังน้ี 
   (๑)  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้รับอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นเดือนละ  ๘,๓๔๐  บาท  
พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 

(๒)  ผู้ช่วยบุคลากร  ได้รับอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นเดือนละ  ๘,๓๔๐ บาท      
พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 
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   (๓)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  ได้รับอัตราค่าตอบแทนเร่ิมต้นเดือนละ  ๖,๐๕๐ บาท  
พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว                      
   (๔)  พนักงานขับรถยนต์   ได้รับอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นเดือนละ  ๖,๐๕๐ บาท  
พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 

   (๕)  ผู้ช่วยช่างโยธา  ได้รับอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นเดือนละ  ๖,๐๕๐ บาท     
พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 
   (๖)  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ได้รับอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นเดือนละ  ๗,๔๖๐ บาท  
พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 
   (๗)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    ได้รับอัตราค่าตอบแทนเร่ิมต้นเดือนละ  ๖,๐๕๐ บาท  
พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 
   (๘)  ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ    ได้รับอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นเดือนละ  ๘,๓๔๐ บาท  
พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 
   (๙)  ผู้ช่วยพยาบาลเทคนิค    ได้รับอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นเดือนละ  ๗,๔๖๐ บาท  
พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 
   (๑๐) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    ได้รับอัตราค่าตอบแทนเร่ิมต้นเดือนละ  ๘,๓๔๐ บาท  
พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 

๒.๒  พนักงานจ้างทั่วไป  ระยะเวลาสัญญาจ้าง  ๑  ปี   ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  
๕,๓๔๐  บาท  พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 

๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธสิมัคร 

ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ดังน้ี 

๓.๑  คุณสมบติัทั่วไป 
       ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  
๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ดังต่อไปน้ี 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปี      

(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นสําหรับ
พนักงานส่วนตําบล 
  (๕)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
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  (๖)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ  รฐัวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น   
 

๓.๒  คุณสมบติัเฉพาะตําแหน่ง 

ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ตามที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลอัยเยอร์เวงกําหนด  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐานการรับ
สมัครดังต่อไปน้ี 
  ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ขนาด  ๑ น้ิว จํานวน ๓ รูป ถ่ายมาแล้วไม่
เกิน ๖ เดือน 

๔.๒  สําเนาหลักฐานการศึกษา  จํานวน  ๑  ฉบับ  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
๔.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  ๒  ฉบับ  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
๔.๔  สําเนาทะเบียนบ้าน    จํานวน  ๒  ฉบับ  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
๔.๕  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศท่ีคณะกรรมการ 

พนักงานส่วนตําบลกําหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๖  สําเนาใบขับขี่รถยนต์   จํานวน  ๒  ฉบับ  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

(เฉพาะตําแหน่งพนักงานขับรถ) 
๔.๗  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ   (ถ้ามี)  เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล และ

หลักฐานผ่านการเกณฑ์  จํานวน  ๒  ฉบับ  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  องค์การ
บริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างให้ดํารง
ตําแหน่งใดๆ 

๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

    ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมคัร   ตําแหน่งละ  ๑๐๐  บาท 
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๖.  วัน  เวลา  สถานที่รบัสมัคร  และวิธกีารสอบคัดเลอืก 
  ๖.๑  กําหนดการรับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่สํานัก 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา ต้ังแต่วันที่   ๒๔ กรกฎาคม – ๒  
สิงหาคม  ๒๕๕๖   ในวันและเวลาราชการ 

๖.๒  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก   องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  จะ
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ตารางการสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ในวันที่ ๗ สิงหาคม  
๒๕๕๖  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

 

๖.๓ วิธีการสอบคัดเลือก  
(๑)   ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  โดยวิธีทดสอบความรู้ความสามารถ

ในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
(๒)   ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์)  ทดสอบความเหมาะสม

โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับหน้าที่  ประวัติส่วนตัว  ประวัติการทํางาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  
เช่น  ความรู้ที่ให้ประโยชน์เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ  ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  
อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน เป็นต้น  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

๖.๔  เกณฑ์การตัดสิน   ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
หากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  อาจพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ผ่านการคัดเลือกได้ 

๗.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

       ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

๘.  การขึ้นบญัชีผูผ้่านการคัดเลือก 

๘.๑ การประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  จะ
ประกาศโดยเรียงตามลําดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีคะแนนรวมเท่ากัน  
ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสมัครสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

 ๘.๒  การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้จะขึ้นบัญชีไว้  ๑  ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการ
คัดเลือกอย่างเดียวกันน้ันอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งน้ีเป็น
อันยกเลิก 
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๘.๓  ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้  ถ้ามีกรณีอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี  เป็นอัน

ยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  คือ 
๑.  ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิรับการบรรจุแต่งต้ังในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 
๒.  ผู้น้ันไม่มารายงานตัว  เพ่ือรับการบรรจุแต่งต้ังภายในวัน  เวลาที่องค์การบริหาร

ส่วนตําบลกําหนด  เว้นแต่มีความจําเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
๓.  ผู้น้ันมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งต้ังใน

ตําแหน่งที่สอบได้ 
๔.  ผู้น้ันได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งที่สอบไปแล้ว  ให้ยกเลิกบัญชีผู้น้ันไว้

ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบคร้ังเดียว 

๙. การบรรจุและแต่งต้ัง 

องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง   จะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ซึ่งได้คะแนนสูงสุด 
ตามลําดับตามจํานวนที่ประกาศรับสมัคร  ทั้งน้ี จะบรรจุผู้สอบคัดเลือกได้ต่อเมื่อมีมติเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา  (ก.อบต.จังหวัดยะลา)  แล้วเท่าน้ัน  

 ๑๐.   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   ได้ที่สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  
อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ ๐-๗๓๒๘-๕๐๗๒   

  

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 
              
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 
 
       
      (นายแวมะยูโซะ   ตุสาตู) 
                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปน็พนักงานจ้าง 

................................................ 
 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ดังน้ี 
 ๑.    พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ชื่อตําแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร   

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับวิชาการเกษตร  ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติ 

หน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นทําหน้าที่ช่วยศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเก่ียวกับงานวิชาการ 

เกษตร เช่น การปรับปรุง บํารุงพันธ์ุ การขยายพันธ์ุ การคัดพันธ์ุต้านทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการ
ผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา เป็นต้น สาธิตการปลูกพืชและ
การปราบศัตรูพืช ให้คําปรึกษาแนะนํา อบรม และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่
เจ้าหน้าที่เกษตรกรและประเมินโดยทั่วไปช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการทดลองและ
วิเคราะห์วิจัยพันธ์ุพืช วัตถุมีพิษปุ๋ยเคมี ตลอดจนช่วยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมายควบคุมและปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการหรือในสถานีทดลอง ซึ่งดําเนินการค้นคว้าทดลองและ
วิเคราะห์วิจัยเพ่ือปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและ
พ้ืนที่ทดลองในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

   ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางเกษตรศาสตร์ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทาง 
การเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนา
ผลิตภัณฑ์   หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 

๑.  มีความรู้ในวิชาการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓.  มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงของประเทศไทย 
๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕.  มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
๖.  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปและมี

อัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 



 
 
 
 
 
 

-๒- 
ชื่อตําแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สูง
นักหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้
ระดับเดียวกัน   รับผิดชอบงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่จํานวนหน่ึงหรือปฏิบัติงานบุคคลของส่วนราชการท่ียากพอสมควร  ภายใต้การกํากับตรวจสอบบ้าง  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลโดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ดําเนินการเก่ียวกับการจัดสอบ  ดําเนินการออกคําสั่งเก่ียวกับการ
บรรจุแต่งต้ังและอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวกับงานบุคคล  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  รวบรวม  ศึกษา  
วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล  รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพ่ือช้ีแจงเหตุผลในการดําเนินการ
เรื่องขออนุมัติเก่ียวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ดําเนินเรื่องการขอรับ
บําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน  จัดทําแก้ไข  เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนขององค์การบริหารส่วน
ตําบล   ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทําหน้าที่ติดต่อ
ประสานงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ๑. ได้รับปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การบริหารรัฐกิจ 
กฎหมาย  รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ   หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งน้ีได้    

 ๒.  ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่าน้ีทางการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์  การ
บริหารธุรกิจ  หรือทางอ่ืนที่  ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 ๑.  มีความรู้เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

  ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  และกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 ๓.  มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงของประเทศไทย 

 ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๕.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

 



 
 
 
 
 
 

-๓- 
 

 

ชื่อตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานช้ันต้นเก่ียวกับการพัสดุที่ไม่ยาก  ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด  หรือ 
ตามคําสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ  ตรวจสอบใบสําคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์และ
เครื่องมือ  เคร่ืองใช้ต่าง ๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

             ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป  ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกล
โรงงาน หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  ๑.  มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบ  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่
เก่ียวข้อง  และใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

-๔- 
 

 
 

ชื่อตําแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ภายใต้การกํากับ ตรวจสอบ อย่างใกล้ชิด และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
 

  ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการขับรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงและดูแลรักษา
สภาพรถเบ้ืองต้นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา  ดูแล  บํารุงรักษา  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 
                       ๑.  มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย  
         ๒.  จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖ 
 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
 

    ๑.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา 
    ๒.  มีความซือ่สัตย์ สุจริตในหน้าที่รับผิดชอบ 
    ๓.  มีความขยันหมั่นเพียร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

-๕- 

ชื่อตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับงานช่างโยธาที่ไม่ยาก ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือ
ตามคําสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธาเกี่ยวกับการช่วยออกแบบการควบคุมการก่อสร้างและ
บํารุงรักษาด้านช่างโยธา  การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา  เช่น  ถนน สะพาน ท่อระบายนํ้า ช่อง
นํ้า อาคาร อุโมงค์  เขื่อน  อาคารชลประทาน  อาคารการประปา  ท่าเทียบเรือ  สนามบิน  เป็นต้น  ช่วย
ปฏิบัติงานสํารวจต่าง ๆ เก่ียวกับงานช่างโยธา เช่น สํารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง สํารวจและทดลองวัสดุ สํารวจ
ข้อมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ ช่วย
ซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์  เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสํารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐานและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา 
สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. 
กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล และกฎหมาย 

กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๕.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

-๖- 
 
ชื่อตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับงานช่างเขียนแบบ  ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตาม
คําสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  

 เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเก่ียวกับงานช่างเขียนแบบตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น แบบแนวทางและระดับของทาง แบบแปลนและรูปด้านข้างของอาคาร ผังบริเวณรูปตัดง่ายๆ  
ของแบบ  โครงสร้างของอาคาร  สะพาน  เขื่อน  อาคารการประปา  เป็นต้น  คัดลอกหรือเขียนแผนที่ต่างๆ  
เช่น  แผนที่แสดงเส้นทาง  แนวทางแสดงภูมิประเทศ  รวมทั้งเขียนตัวอักษรและอ่ืน ๆและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

  ๑.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางช่างเขียน
แบบ  ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ก่อสร้าง  สถาปัตยกรรม  เทคนิคสถาปัตยกรรม  เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือ
ทางอ่ืนที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้  หรือ 
  ๒.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางช่างเขียนแบบ 
ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือทางอ่ืนที่ ก.
อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 

  ๑.  มีความรู้ในวิชาช่างเขียนแบบอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล และกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓.  มีความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๕.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา 
  ๖.  มีความสามารถในการให้คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบ 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

-๗- 
 

ชื่อตําแหน่ง       ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธรุการ  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาท่ีไม่ยาก ภายใต้การกํากับ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ 
เอกสาร  ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ 
ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสําเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐาน
และคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป 
ช่วยทําบันทึก ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเร่ืองสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออํานวยความ
สะดวก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทุกสาขา ที่ ก.อบต.  ก.พ. หรือ 
ก.ค. รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  ๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานสภาตําบล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๔.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

-๘- 

ชื่อตําแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับการพยาบาลวิชาชีพภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและ 
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าที่ช้ันต้น ทําหน้าที่ให้การพยาบาลวิชาชีพ เช่น ให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่าง
ใกล้ชิด เพ่ืออํานวยความปลอดภัยและความสุขสบายแก่ผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ป้องกันความพิการ ให้
การฟ้ืนฟูสภาพของผู้ป่วย ส่งเสริมให้กําลังใจผู้ป่วย ประเมินสภาพและเฝ้าระวังผู้ป่วย บันทึกรายงานอาการ
และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินรีบด่วน ให้ยาและสารนํ้าแก่
ผู้ป่วยตามแผนการรักษาของแพทย์ ทดสอบการแพ้ยาบางชนิด เฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนอันเน่ืองจากฤทธ์ิ
ข้างเคียงของยา จัดทํารายงานการให้การพยาบาล ช่วยแพทย์ในการให้การบําบัดรักษา ในการให้ยาระงับ
ความรู้สึกและในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษบางประเภทเพ่ือการวินิจฉัยและบําบัดรักษา  ควบคุมดูแลจัด
สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยให้เหมาะสมสะอาดถูกสุขลักษณะ หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
เช่น สอนแนะนําผู้ป่วย ญาติ ประชาชนถึงวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค การให้ภูมิคุ้มกันโรค ให้บริการ 
และร่วมในการวางแผนบริการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก และการวางแผนครอบครัว ให้บริการผดุง
ครรภ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบ

โรคศิลปะ สาขาการพยาบาล  หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึงหรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กําหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้   

๒. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางการพยาบาล   และได้รับใบอนุญาตประกอบ 
โรคศิลปะ  สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กําหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ความสามารถในวิชาการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล และกฎหมาย   

กฎ  ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงของประเทศไทย 

๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 

 



 
 
 
 
 
 

-๙- 
 
ชื่อตําแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลเทคนิค  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานช้ันต้นเก่ียวกับการพยาบาลเทคนิค  ซึ่งจําเป็นต้อง  ปฏิบัติโดยผู้มีความรู้  ความ 
สามารถ  หรือความชํานาญงานค่อนข้างสูง  ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามคําสั่ง  หรือแบบ  
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้น ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานการพยาบาลเทคนิคตามที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น  การให้การพยาบาลผู้ป่วยตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาล และให้ยาทางปาก ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย สังเกตอาการและศึกษาสาเหตุอาการของผู้ป่วย  เพ่ือดําเนินการพยาบาล และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยให้การปฐมพยาบาล ชําระร่างกาย ป้องอาหาร และช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณค่า ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย 
บันทึกรายงานอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติงานและอาการของผู้ป่วย จัดเตรียมเก็บรักษาอุปกรณ์สิ่งของ
เครื่องใช้ทุกชนิดที่ใช้ในการรักษาพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ  จัดและควบคุมดูแลความสะอาด
ของหอผู้ป่วยและบริเวณท่ีปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น  การให้สุขศึกษาแก่
ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป การให้ภูมิคุ้มกันโรคการตรวจครรภ์และทําคลอดในรายปกติ การดูแลพยาบาล
มารดาและทารก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล ๑ หรือผดุงครรภ์สาธารณสุข ๑  
และผ่านการอบรมวิชาการพยาบาล   ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  และได้ดํารงตําแหน่งใน
ระดับ ๒ หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี    โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการ
พยาบาลหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ 

 ๒.  ได้รับประกาศนียบัตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า   ๒  ปี  ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย   และมีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาล
เพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า  ๑o  หน่วยกิต  หรือ 

๓.  ได้รับประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี ต่อจากช้ันประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือหลักสูตรการพยาบาลเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าหลักสูตร
ดังกล่าว หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
-๑๐- 

 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ในงานการพยาบาลเทคนิคอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลแลกฎหมาย กฎ   

ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา 

  ๖.  มีความสามารถในการให้คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

-๑๑- 
 

ชื่อตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน  
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ๑.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  ๒.  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
คุณลักษณะตามวัย   
  ๓.  ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๔.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  ๕.  ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ๖.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑. มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี  ทางการศึกษา  ทุกสาขาวิชาเอก  หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. 
กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ี และ   

๒. ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปี  โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของนายจ้างหรือหน่วยงาน  ซึ่งระบุถึง
ลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน  และ 

๓.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรู้ความสามารถในวิชาการดูแลเด็กอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล และกฎหมาย   

กฎ  ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงของประเทศไทย 

๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๔. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 

 
 



 
 
 
 
 
 

-๑๒- 
 

๒.  พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ชื่อตําแหน่ง  คนงานประจํารถขยะ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ทําหน้าที่เป็นพนักงานเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย  การนํา
ขยะไปทําลาย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

           ๑.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่   
  ๒.  จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖   
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
๒.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 


