
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอรเ์วง 

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

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง   

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดยะลา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๔๗ เมื่อ
วันที่  ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๗  องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  ตําแหน่งต่าง ๆ  ดังน้ี 

 

๑. ตําแหน่งทีร่ับสมัครสอบคัดเลือก 
๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  รวม  ๖  ตําแหน่ง 
 (๑)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน   ๑  อัตรา 
 (๒)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน   ๑  อัตรา 
 (๓)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    จํานวน   ๒  อัตรา 

(๔)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้    จํานวน   ๑  อัตรา 
(๕)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ     จํานวน   ๑  อัตรา 
(๖)  พนักงานขับรถ     จํานวน   ๑  อัตรา 

  ๑.๒   พนักงานจ้างทั่วไป  รวม  ๓  ตําแหน่ง 
   (๑)  พนักงานดับเพลิง     จํานวน   ๓  อัตรา 
   (๒)  คนงานประจํารถขยะ     จํานวน   ๑  อัตรา 
   (๓)  คนงานทัว่ไป     จํานวน   ๑  อัตรา 

 ๒.  อัตราคา่ตอบแทน 
  ๒.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ระยะเวลาสัญญาจ้าง  ๔ ปี   ได้รับอัตราค่าตอบแทนดังน้ี 
   (๑)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้รับอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้น
เดือนละ  ๘,๓๔๐  บาท  พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 
                     (๒) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับอัตราค่าตอบแทน
เริ่มต้นเดือนละ  ๗,๔๖๐ บาท  พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 

(๓)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ได้รับอัตราค่าตอบแทนเร่ิมต้นเดือนละ  ๖,๐๕๐ 
บาท  พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 

(4) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ได้รับอัตราค่าตอบแทนเร่ิมต้นเดือนละ ๖,๐๕๐ 
บาท  พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 

(๕)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้รับอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นเดือนละ ๖,๐๕๐ บาท  
พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 

(๖)  พนักงานขับรถ  ได้รับอัตราค่าตอบแทนเร่ิมต้นเดือนละ ๖,๐๕๐ บาท  
พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 
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๒.๑  พนักงานจ้างทั่วไป  ระยะเวลาสัญญาจ้าง  ๑  ปี   ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  
๕,๓๔๐  บาทพร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 

๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธสิมัคร 

ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ดังน้ี 

๓.๑  คุณสมบติัทั่วไป 
       ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔ แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา  เรื่อง    หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ดังต่อไปน้ี 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปี 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น
สําหรับพนักงานส่วนตําบล 
  (๕)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  (๖)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้ริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น     

๓.๒  คุณสมบติัเฉพาะตําแหน่ง 
ผู้สมัครสอบแข่งขันตําแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงกาํหนด  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร  ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐานการรับ
สมัครดังต่อไปน้ี 
  ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่น ขนาด  ๑ น้ิว  จํานวน  ๒ รูป  ถ่าย
มาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 

๔.๒  สําเนาหลักฐานการศึกษา จํานวน ๒ 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 
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๔.๖  สําเนาใบขับขี่รถยนต์ จํานวน  ๒  ฉบับ  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (เฉพาะ

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

หลักฐานผ่านการเกณฑ์  จํานวน  ๒  ฉบับ  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  
องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการ
จ้างให้ดํารงตําแหน่งใดๆ 

๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

    ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมคัร   ตําแหน่งละ  ๑๐๐  บาท 

๖.  วัน  เวลา  สถานที่รบัสมัคร  และวิธกีารสอบคัดเลอืก 

  ๖.๑  กําหนดการรับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา ต้ังแต่วันที่  ๑๒-๒๐  มีนาคม  
๒๕๕๕   ในวันและเวลาราชการ 

๖.๒  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก   องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  จะ
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ตารางการสอบ  และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ในวันที่   ๒๒   
มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

๖.๓ วิธีการสอบคัดเลือก  
(๑)   ภาคความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตําแหน่ง  โดยวิธีทดสอบความรู้

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

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

๖.๔  เกณฑ์การตัดสิน   ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
หากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  อาจพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็น
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ 

๗.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่  ๓  เมษายน ๒๕๕๕  ณ  ที่ทําการองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 
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๘.  การขึ้นบญัชีผูผ้่านการคัดเลือก 

๘.๑ การประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  จะ
ประกาศโดยเรียงตามลําดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีคะแนนรวม
เท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสมัครสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

 ๘.๒  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้จะขึ้นบัญชีไว้  ๑  ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการ
คัดเลือกอย่างเดียวกันน้ันอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งน้ีเป็น
อันยกเลิก 

๘.๓  ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้  ถ้ามีกรณีอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี  เป็น
อันยกเลิก  การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  คือ 

๑.  ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิรับการบรรจุแต่งต้ังในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 
๒.  ผู้น้ันไม่มารายงานตัว  เพ่ือรับการบรรจุแต่งต้ังภายในวัน  เวลาที่องค์การบริหารส่วน

ตําบลกําหนด  เว้นแต่มีความจําเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
๓.  ผู้น้ันมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่ง

ที่สอบได้ 
๔.  ผู้น้ันได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งที่สอบไปแล้ว  ให้ยกเลิกบัญชีผู้น้ันไว้ใน

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบคร้ังเดียว 

๙. การบรรจุและแต่งต้ัง 

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

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

  
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 

                   

ประกาศ    ณ    วันที ่ ๑  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
       

 ( นายแวมะยูโซะ   ตุสาตู ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง 
 
 
 
 
 
 



คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปน็พนักงานจ้าง 

................................................ 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

 ๑.  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ชื่อตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเก่ียวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดย
ใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ทําหน้าที่ช่วยศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  เพ่ือเสนอแนะเพ่ือ
ประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ
โครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  
หรือความม่ันคงของประเทศ  ทั้งน้ี  อาจเป็นนโยบาย  แผนงานอบต.  แผนอําเภอ  แผนงานจังหวัด  และ
โครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  

 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางสังคมศาสตร์ การวางแผน  รัฐศาสตร์  
วิจัยทางสังคมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอื่นที่  ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งน้ีได้ 
 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

  ๑.  มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์  การวางแผนและการบริหารอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๒.  มีความรู้  ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  และ
กฎหมาย   กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓.  มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงของประเทศไทย 
  ๔.  มีความความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๕.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
 
 
 
 
 
 

 



-๒- 

ชื่อตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติค่อนข้างยากภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามคําสั่ง  ตามแบบ  หรือตามแนวทาง
ปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ  ที่จําเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถหรือความชํานาญงานคอ่นข้างสูง  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้  ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป  ลด
อันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้  รักษาและบํารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วน
ใหญ่  ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย  การฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายในคืนสภาพเดิม  ตามแผนที่เทศบาลได้กําหนดไว้  
เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 

๑.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางวิศวกรรมเครื่องกล  
เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ  ช่างเครื่องยนต์  ช่าง
ไฟฟ้า  ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้  หรือ 

๒.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี  ทางวิศวกรรมเครื่องกล  
เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ  ทางช่างเครื่องยนต์  ช่าง
ไฟฟ้า         ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น  หรือทางอ่ืนที่  ก.ท.กําหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

   ๑.  มีความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง  งานธุรการทั่วไป
และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
   ๕.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ละเอียด  แม่นยํา 

  ๖.  มีความสามารถในการให้คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่
อยู่ในความรับผิดชอบ 

 
 
 



-๓- 
 

ชื่อตําแหน่ง                      ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานขั้นต้นเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การกํากับ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่ง
หนังสือ เอกสาร  ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบ
ง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสําเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสาร
หลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูล
และสถิติทั่วไป ช่วยทําบันทึก ย่อเร่ือง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ
อํานวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทุกสาขา ที่ ก.อบต.  ก.พ. 
หรือ ก.ค. รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  ๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานสภาตําบล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๔.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
-๔- 

 
ชื่อตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนที่ไม่
ยากภายใต้การกํากับตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  หรือตามคําสั่ง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่
ชัด  หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการประกาศ  สํารวจ  รับแบบแสดงรายการ คําร้อง  คําขอ หรือ
เอกสาร  หลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในขั้นต้น  ช่วยรับและนําส่งเงิน ออก
หลักฐาน ลงบัญชีทะเบียนต่าง ๆ และติดตามทวงถามเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาต  ค่าปรับ  รายได้จากทรัพย์สินและรายได้อ่ืน ๆ    เช่น  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงท้องที่  
ภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทํานํ้าแข็งเพ่ือการค้า  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังตลาดเอกชน  ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  
ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล   ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืน ๆ  ตาม
ข้อบังคับตําบล  ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตําบล ค่าอากรฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์  
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์  ค่าเช่าอาคารพาณิชย์  ค่าเช่าโรงมหรสพ  ค่าเช่าตลาด  ค่าเช่า
แผงลอย  ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ  ดอกเบ้ียเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตําบล  
และเงินฝากธนาคาร  ค่าจําหน่ายเวชภัณฑ์  ค่าจําหน่ายคําร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า  
และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น  การเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเร่ืองอ่ืน ๆ ของผู้เสียภาษีอากร
หรือค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อ่ืน ๆ รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทํารายงาน  ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษีและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ      การตลาด การขาย   บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการ
จัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑.  มีความรู้ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลอย่างเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   กฎหมาย 
กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
 
 



 
-๕- 

 
ชื่อตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานช้ันต้นเก่ียวกับการพัสดุที่ไม่ยาก  ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด  หรือ 
ตามคําสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ  ตรวจสอบใบสําคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์
และเคร่ืองมือ  เครื่องใช้ต่าง ๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

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

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑.  มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล กฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบ  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับ
อ่ืนที่เก่ียวข้อง  และใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๓.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
-๖- 

 
ชื่อตําแหน่ง  พนักงานขบัรถ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ภายใต้การกํากับ ตรวจสอบ อย่างใกล้ชิด และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
 
       ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการขับรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงและดูแลรักษา
สภาพรถเบ้ืองต้นให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ตลอดเวลา  ดูแล  บํารุงรักษา  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 

 
                       ๑.  มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย  
         ๒.  จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าช้ันประถมศึกษา ๖ 

 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

 
๑. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา 
๒. มีความซื่อสตัย์ สุจริตในหน้าที่รับผิดชอบ 
๓. มีความขยันหมั่นเพียร 
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2.  พนักงานจ้างทั่วไป 
 
ชื่อตําแหน่ง  พนักงานดับเพลิง 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ทําหน้าที่เป็นพนักงานประจํารถดับเพลิง  ช่วยเหลือในการดับเพลิง  ประจํารถบรรทุกนํ้า  
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกนํ้าหรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

          1.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และมีความรู้ในเร่ืองเครื่องมือ
ดับเพลิงและนํ้ายาเคมีต่างๆ 
  2.  จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าช้ันประถมศึกษาปีที่  6 

  3.  ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วย
ดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว  โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึก 
 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
2.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง 
3.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
-๘- 

 
ชื่อตําแหน่ง  คนงานประจํารถขยะ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ทําหน้าที่เป็นพนักงานเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย  การ
นําขยะไปทําลาย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

          ๑.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่   
๒. จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖   

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
๒.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
-๙- 

 
ชื่อตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

  ๑.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่   
๒. จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖   

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑.  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
๒.  มีความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตัวของบุคคลในเรื่องต่างๆ 
 

 
 
 


