
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอรเ์วง 

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

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง   

 

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

 

๑. ตําแหน่งทีร่ับสมัครสอบคัดเลือก 

๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ   รวม  ๒  ตําแหน่ง 
 (๑)  ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ   จํานวน   ๑  อัตรา 
 (๒)  ผู้ช่วยพยาบาลเทคนิค   จํานวน   ๑  อัตรา 
  

  ๑.๒   พนักงานจ้างทั่วไป   รวม  ๑  ตําแหน่ง 
   (๑)  พนักงานดับเพลิง    จํานวน   ๑  อัตรา 

 ๒.  อัตราคา่ตอบแทน 
  ๒.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ระยะเวลาสัญญาจ้าง  ๔ ปี   ได้รับอัตราค่าตอบแทนดังน้ี 
   (๑)  ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ  ได้รับอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นเดือนละ  ๘,๓๔๐  บาท  
พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 
                     (๒)  ผู้ช่วยพยาบาลเทคนิค   ได้รับอัตราค่าตอบแทนเร่ิมต้นเดือนละ  ๗,๔๖๐ บาท  
พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 

๒.๒  พนักงานจ้างทั่วไป  ระยะเวลาสัญญาจ้าง  ๑  ปี   ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  
๕,๓๔๐  บาทพร้อมค่าครองชีพช่ัวคราว 

๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธสิมัคร 

ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งดังน้ี 
๓.๑  คุณสมบติัทั่วไป 

       ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา  เรื่อง    หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  
๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ดังต่อไปน้ี 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปี 
             /(๓)  ไม่เป็นบุคคล 

 



-๒- 
 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

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

๓.๒  คณุสมบติัเฉพาะตําแหน่ง 
ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ตามท่ีองค์การบริหารส่วน

ตําบลอัยเยอร์เวงกําหนด  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร  ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐานการรับ
สมัครดังต่อไปน้ี 
  ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่น ขนาด  ๑ น้ิว  จํานวน  ๓ รูป  ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 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  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ   (ถ้ามี)  เช่น  ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล และ

หลักฐานผ่านการเกณฑ์  จํานวน  ๒  ฉบับ  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  องค์การ
บริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างให้ดํารง
ตําแหน่งใดๆ 

๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

    ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมคัร   ตําแหน่งละ  ๑๐๐  บาท 

/๖ วัน เวลา 
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๖.  วัน  เวลา  สถานที่รบัสมัคร  และวิธกีารสอบคัดเลอืก 

  ๖.๑  กําหนดการรับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่สํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา ต้ังแต่วันที่  ๑๒-๒๐  กรกฎาคม  
๒๕๕๕   ในวันและเวลาราชการ 

๖.๒  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก   องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  จะ
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ตารางการสอบ  และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ในวันที่   ๒๓   
กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

๖.๓ วิธีการสอบคัดเลือก  
(๑)   ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  โดยวิธีทดสอบความรู้ความสามารถ

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

วิธีการประเมินความเหมาะสมกับหน้าที่  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  ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลอัยเยอร์เวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

๘.  การขึ้นบญัชีผูผ้่านการคัดเลือก 

๘.๑ การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  จะ
ประกาศโดยเรียงตามลําดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีคะแนนรวมเท่ากัน  
ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสมัครสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

 ๘.๒  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้จะขึ้นบัญชีไว้  ๑  ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการ
คัดเลือกอย่างเดียวกันน้ันอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งน้ีเป็นอัน
ยกเลิก 

๘.๓  ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้  ถ้ามีกรณีอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี  เป็นอัน
ยกเลิก  การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  คือ 

๑.  ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิรับการบรรจุแต่งต้ังในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 
๒.  ผู้น้ันไม่มารายงานตัว  เพ่ือรับการบรรจุแต่งต้ังภายในวัน  เวลาที่องค์การบริหารส่วน

ตําบลกําหนด  เว้นแต่มีความจําเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
๓.  ผู้น้ันมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งที่

สอบได้ 
๔.  ผู้น้ันได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งที่สอบไปแล้ว  ให้ยกเลิกบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีผู้

สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบคร้ังเดียว 

      /๙. การบรรจุและแต่งต้ัง 
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๙. การบรรจุและแต่งต้ัง 

องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง   จะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ซึ่งได้คะแนนสูงสุด 
ตามลําดับตามจํานวนที่ประกาศรับสมัคร   

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

  

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 
              

ประกาศ   ณ   วันที่  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
       

 ( นายแวมะยูโซะ   ตุสาตู ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปน็พนักงานจ้าง 

................................................ 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ดังน้ี 

๑.  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ชื่อตําแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับการพยาบาลวิชาชีพภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและ 
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าที่ช้ันต้น ทําหน้าที่ให้การพยาบาลวิชาชีพ เช่น ให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่าง
ใกล้ชิด เพ่ืออํานวยความปลอดภัยและความสุขสบายแก่ผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ป้องกันความพิการ ให้
การฟ้ืนฟูสภาพของผู้ป่วย ส่งเสริมให้กําลังใจผู้ป่วย ประเมินสภาพและเฝ้าระวังผู้ป่วย บันทึกรายงานอาการ
และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินรีบด่วน ให้ยาและสารน้ําแก่ผู้ป่วย
ตามแผนการรักษาของแพทย์ ทดสอบการแพ้ยาบางชนิด เฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนอันเน่ืองจากฤทธ์ิข้างเคียง
ของยา จัดทํารายงานการให้การพยาบาล ช่วยแพทย์ในการให้การบําบัดรักษา ในการให้ยาระงับความรู้สึกและ
ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษบางประเภทเพ่ือการวินิจฉัยและบําบัดรักษา  ควบคุมดูแลจัดสิ่งแวดล้อม
รอบตัวผู้ป่วยให้เหมาะสมสะอาดถูกสุขลักษณะ หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เช่น สอน
แนะนําผู้ป่วย ญาติ ประชาชนถึงวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค การให้ภูมิคุ้มกันโรค ให้บริการ และร่วมใน
การวางแผนบริการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก และการวางแผนครอบครัว ให้บริการผดุงครรภ์ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงของประเทศไทย 
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 



-๒- 
ชื่อตําแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลเทคนิค  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานช้ันต้นเก่ียวกับการพยาบาลเทคนิค  ซึ่งจําเป็นต้อง  ปฏิบัติโดยผู้มีความรู้  ความ 
สามารถ  หรือความชํานาญงานค่อนข้างสูง  ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามคําสั่ง  หรือแบบ  
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้น ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานการพยาบาลเทคนิคตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น  
การให้การพยาบาลผู้ป่วยตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาล และให้ยาทางปาก ตามที่ได้รับมอบหมาย 
สังเกตอาการและศึกษาสาเหตุอาการของผู้ป่วย  เพ่ือดําเนินการพยาบาล และรายงานการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ป่วยให้การปฐมพยาบาล ชําระร่างกาย ป้องอาหาร และช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า ให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย บันทึกรายงานอุปสรรค
ปัญหาในการปฏิบัติงานและอาการของผู้ป่วย จัดเตรียมเก็บรักษาอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ทุกชนิดที่ใช้ในการ
รักษาพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ  จัดและควบคุมดูแลความสะอาดของหอผู้ป่วยและบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น  การให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป 
การให้ภูมิคุ้มกันโรคการตรวจครรภ์และทําคลอดในรายปกติ การดูแลพยาบาลมารดาและทารก และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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) ซึ่งมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า    ๒  ปี  ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย   และมีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการ
พยาบาลเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า  ๑o  หน่วยกิต  หรือ 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากช้ันประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือหลักสูตรการพยาบาลเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าหลักสูตร
ดังกล่าว หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

๑. มีความรู้ในงานการพยาบาลเทคนิคอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลแลกฎหมาย กฎ   

ระเบียบ และขอ้บังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา 
๖. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ 
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๒.  พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ชื่อตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ทําหน้าที่เป็นพนักงานประจํารถดับเพลิง  ช่วยเหลือในการดับเพลิง  ประจํารถบรรทุกนํ้า  
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกนํ้าหรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง  และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
 

          ๑.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และมีความรู้ในเร่ืองเครื่องมือ
ดับเพลิงและนํ้ายาเคมีต่างๆ 
  ๒.  จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖  หรือมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจาก
นายจ้างในตําแหน่งที่รับสมัครมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๕  ปีนับถึงวันรับสมัคร 
  ๓.  ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการมาแล้ว  โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึก 
 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

  ๑.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๒.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง 
  ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๔.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา 
 
 


