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รหัสตําแหนง   11 
ชื่อตําแหนง                        เจาหนาท่ีธุรการ 1 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไมยาก ภายใตการกํากับ
ตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถ่ีถวน 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ สง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสง
หนังสือ เอกสารใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  เก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรม และรางหนังสือโตตอบ
งายๆ ตรวจทานความถูกตองของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพและคัดสําเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสาร    
หลักฐานและคดัลอกลงรายการตางๆ ชวยจัดหา ดูแลรักษา และเบิกจายพสัดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและ
สถิติทั่วไป ชวยทําบันทึก ยอเร่ือง ชวยจดัเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ   ชวยตดิตอ
อํานวยความสะดวก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนทีเ่กี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทกุสาขา ที่ ก.อบต.  ก.พ. 
หรือ ก.ค. รับรอง  ซ่ึงศึกษาวชิาคอมพิวเตอรมา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดาน            
การใชคอมพวิเตอรจากสถาบนัการศกึษาของรัฐ หรือเอกชนที่ไดรับการรบัรองจากทางราชการ หรือหนวยงาน
ของรัฐที่มีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบบรหิารงานสภาตําบล และองคการบริหาร
สวนตาํบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบตัิงานในหนาที่ 
  2. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธรุการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที ่

3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา  

อัตราเงินเดือน 
  ไดรับอัตราเงินเดือน 5,760   บาท 
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รหัสตําแหนง  12 
ชื่อตําแหนง   เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับงานการเงินและบัญชีที่ไมยาก  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดย
ใกลชิด หรือตามคําส่ัง หรือแนวทางที่ปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถ่ีถวนและปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
          ตรวจสอบใบสําคัญที่ไมมีปญหา หรือกฎระเบียบที่ชัดแจงอยูแลว ลงทะเบียนและเก็บรักษา
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกบัการเงินและบัญชี  คัดแยกประเภทใบสําคัญ  เขียนใบเสร็จรับเงิน  ทําใบเบิก  
และใบนําสงเงิน  ชวยทําฎีกาเบิกเงิน  ชวยนําเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร  ชวยตรวจนับและรับจายเงินสด
และส่ิงแทนตวัเงิน  ชวยรวบรวมรายละเอียดเกีย่วกับการจัดทํางบประมาณ  และการขออนุมัติเบิกเงิน
งบประมาณ  ชวยทาํบัญชีบางประเภท  บัญชีรับจายเงิน  บัญชีพัสดุ  เปนตน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                      ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางบญัชี พาณิชยการ 
เลขานุการ  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจดัการทั่วไป ตองศกึษาวิชา
บัญชีมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1.  มีความรูในวิชาการบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่                      
2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

และกฎหมาย  กฎ  ระเบยีบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาที ่
4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 

อัตราเงินเดือน 
 ไดรับอัตราเงินเดือน   5,760   บาท 
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รหัสตําแหนง  13 
ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่จัดเกบ็รายได 1 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับการจดัเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอื่นที่ไมยากภายใต
การกํากับตรวจสอบอยางใกลชิด  หรือตามคําสั่ง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด  หรือละเอียดถี่ถวน  
และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ  สํารวจ  รับแบบแสดงรายการ คํารอง  คําขอ หรือเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองครบถวนในขั้นตน  ชวยรับและนําสงเงิน  ออกหลักฐาน  ลงบัญชี
ทะเบียนตาง ๆ และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม ใบอนุญาต  คาปรับ  รายไดจาก
ทรัพยสินและรายไดอื่น ๆ  เชน  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงทองที่  ภาษีปาย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุม
กิจการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม  คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต        การทําน้ําแข็งเพื่อการคา  คาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  
คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร  คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตอื่น ๆ      ตามขอบังคับตําบล  คาปรับผูละเมิดกฎหมายและขอบังคับตําบล  คาอากรฆาสัตว  
คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว     คาธรรมเนียมโรงพักสัตว  คารับจางฆาสัตว  คาเชาอาคารพาณิชย  คาเชาโรงมหรสพ   
คาเชาตลาด  คาเชาแผงลอย  คาท่ีวางขายของในที่สาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน      สงเสริมกิจการองคการ
บริหารสวนตําบล  และเงินฝากธนาคาร  คาจําหนายเวชภัณฑ  คาจําหนายคํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ
การเชา  และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน  การเก็บรักษา หรือคนหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอื่น ๆ ของผูเสียภาษีอากร
หรือคาธรรมเนียม  หรือรายไดอื่น ๆ รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายงาน  ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษีและปฏิบัติ
หนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี  พาณิชยการ เลขานุการ  
การตลาด การขาย   บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป  ตองศึกษาวิชา
บัญชีมาไมนอยกวา 6 หนวยกติ) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

1.  มีความรูในการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ี 

2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล   กฎหมาย  กฎระเบียบ 
และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
อัตราเงินเดือน 

 ไดรับอัตราเงินเดือน   5,760   บาท 
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รหัสตําแหนง  14 
ชื่อตําแหนง    เจาหนาท่ีพัสดุ 1 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานชั้นตนเกีย่วกับการพัสดุที่ไมยาก  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด  หรือ 
ตามคําส่ังหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถ่ีถวน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ 
ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ  ตรวจสอบใบสําคัญชวยเก็บและจายพัสดุครุภณัฑ  อุปกรณ   
และเครื่องมือ  เครื่องใชตาง ๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจายพัสดุครุภัณฑและปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
             ไดรับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกจิ การจัดการทั่วไป  ชางโยธา ชางกอสราง ชางเครื่องยนต               
ชางกลโรงงาน หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1.  มีความรูความเขาใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอยางเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาที ่
2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กฎหมายวาดวยระเบียบ  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่น              
ที่เกี่ยวของและใชปฏิบัติงานในหนาที ่

3.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที ่

4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 

อัตราเงินเดือน 
 ไดรับอัตราเงินเดือน   5,760   บาท 
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รหัสตําแหนง  15 
ชื่อตําแหนง          ชางโยธา 1 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับงานชางโยธาที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด 
หรือตามคําส่ัง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถ่ีถวน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับ 
มอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  ชวยปฏิบัติงานดานชางโยธาเกี่ยวกับการชวยออกแบบ การควบคุมการกอสราง และ
บํารุงรักษา การวางโครงการกอสรางในงานดานชางโยธา เชน ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา ชองน้ํา อาคาร 
อุโมงค เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน เปนตน ชวยปฏิบัติงานสํารวจ   
ตาง ๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน สํารวจทางเพื่อการกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ สํารวจขอมูลการจราจร 
สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวทิยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามญั ชวยซอม สราง วัสดุ
ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการสํารวจและทดลองทุกชนดิใหไดมาตรฐาน  และปฏิบัตหินาที่อ่ืน
ที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ประกาศนยีบัตรวิชาชพี (ปวช.) หรือเทยีบไดไมต่ํากวานี้ทางชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา 
สถาปตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม หรือทางอื่นที ่ก.อบต. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1.  มีความรูในงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  กฎหมายวา

ดวยและกฎหมาย กฎ ระเบยีบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาที ่
4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 

อัตราเงินเดือน 
 ไดรับอัตราเงินเดือน   5,760   บาท 
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รหัสตําแหนง  16 
ชื่อตําแหนง    ชางสาํรวจ 1 
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับงานชางสํารวจทีไ่มยาก  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด
หรือตามคําส่ัง  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถ่ีถวน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับ
มอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  ชวยวัดระยะ  วัดระดับของภมูิประเทศ  วางหมุดหลักฐานหรือที่หมายในการสํารวจทํา
บันทึกขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ  ที่ไดจากการสํารวจ  ซอม  บํารุงรักษา  จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช
และอุปกรณทีใ่ชในการปฏิบัติงาน  ชวยทําแผนที่สํารวจ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรนกัเรียนนายสิบแผนที่ หรือ 

  2.   ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางชางสํารวจ ชาง
 หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได กอสราง ชางโยธา

   

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1.  มีความรูในงานชางสํารวจอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่ 

2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย  
กฎ  ระเบยีบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ 
ปฏิบัติงานในหนาที ่
  4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 

อัตราเงินเดือน 
 ไดรับอัตราเงินเดือน   5,760   บาท 
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รหัสตําแหนง  17 
ชื่อตําแหนง   เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 1 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานชั้นตนเกีย่วกับการปองกันและระงับอัคคีภัย  ภยัธรรมชาติ  ที่ไมยากภาย ใตการ
กํากับตรวจสอบโดยใกลชิดหรือตามคําส่ังหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถ่ีถวน
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  ปองกนัมิใหเกดิเพลิงไหม ระงับอัคคีภยัที่เกดิขึ้นโดยรวดเรว็มใิหลุกลามออกไป ลดอนัตราย
และความเสยีหายที่เกิดเพลงิไหม  รักษาและบํารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพยสินของประชาชนเปนสวนใหญ 
ปองกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผูประสบภยัและทรัพยสิน  ชวยเหลือสงเคราะห
ผูประสบภัย  การฟนฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายใหคืนสภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลไดกําหนดไว  เปนตน  
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางชางเครื่องยนต          
ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนด           
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล              
และกฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
  2.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการดับเพลิง  งานธุรการทั่วไป                
และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
  3.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่  ละเอียด  แมนยาํ 

อัตราเงินเดือน 
 ไดรับอัตราเงินเดือน   5,760   บาท 
 
 
 
 



ผนวก ค 
- 8 - 

  

รหัสตําแหนง  18 
ชื่อตําแหนง    ชางไฟฟา 1 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับงานชางไฟฟาที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด  
หรือตามคําส่ัง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางชัดเจนหรอืละเอียดถ่ีถวน และปฏิบัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ 
มอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  ชวยในการติดตั้ง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ซอมแซมเครื่องจักร  เครื่องมือ
เครื่องใชที่เกี่ยวกับไฟฟา เบกิจาย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช และวสัดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบตัิงาน 
รวบรวมขอมลูเกี่ยวกับงานในหนวยงาน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางชางไฟฟา  
ชางอิเล็กทรอนิคส หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูในงานชางไฟฟาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ มีความรูความเขาใจ 

ในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงาน  
ในหนาที ่

2. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม 
แกการปฏิบัติงานในหนาที ่

3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 

อัตราเงินเดือน 
 ไดรับอัตราเงินเดือน   5,760   บาท 
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