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รหัสตําแหนง   21 
ชื่อตําแหนง                เจาพนักงานธุรการ 2 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวชิาการภายใตการ
กํากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามคําส่ังหรือแบบ  หรือแนวทางปฏบิัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ  และปฏิบัติ 
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ
ตามที่ไดรับมอบหมาย  เชน  รางโตตอบ  บันทึก  ยอเร่ือง  รวบรวมขอมูลและสถิติที่ตองใชความรูทางเทคนิค
หรือวิชาการดานใดดานหนึ่ง  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับงานชางสาขาตาง ๆ  วิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรการแพทย  
หรือเศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ  การเก็บรักษา  จัดทําทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์  ติดตามใหมี
การซอมบํารุงรักษา  ซอมแซมตามกําหนดเวลาที่ฝายเทคนิคกําหนดไวจําหนายยานพาหนะที่ชํารุด
เส่ือมสภาพและการเบิกจายพัสดุทางชาง  การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและใหบริการ
เอกสารสําคัญของทางราชการ  เชน  ทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล  ทะเบียนที่เกี่ยวกับการคาและ
อุตสาหกรรม  และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิตาง  ๆ  การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจด
บันทึกรายงานการประชุม  เปนตน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี้ทกุสาขาที่ ก.พ.  ก.ค.   

หรือ  ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา  6  หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดาน
การใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 

2.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ ก.พ.  ก.ค. หรือ   
ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา  6  หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ
หรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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ความรูความสามารถที่ตองการ 

1.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  2.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที ่

3.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 
  5.  มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกีย่วกับระเบยีบและวิธีการปฏบิัติงานที่อยูใน 
ความรับผิดชอบ 
อัตราเงินเดือน 
  1.  กรณีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ  1  ไดรับอัตราเงินเดอืน  6,470  บาท 
  2.  กรณีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ  2  ไดรับอัตราเงินเดอืน  7,100  บาท 
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รหัสตําแหนง   22 
ชื่อตําแหนง      เจาพนักงานการเงินและและบัญชี  2 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับการเงินและบัญช ี ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป            
หรือตามคําส่ัง   หรือแบบหรอืแนวทางปฏบิัติที่มีอยูกวาง  ๆ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  เปนเจาหนาที่ขัน้ตนปฏิบัติงานที่คอนขางเกีย่วกับงานการเงินและบัญชีตามที่ไดรับ
มอบหมาย  เชน  การรวบรวมรายละเอียดตาง  ๆ  เพื่อประกอบการจัดทํางบประมาณประจําป  ทําฎีกาเบิกเงิน  
จัดทําทะเบยีนคุมฎีกา  ทะเบยีนคุมใบสําคญัคูจาย  เปนตน  ทําบัญชีเงินสดประจําวนั  บัญชีเงินฝากธนาคาร  
บัญชีแยกประเภท  ตรวจสอบใบสําคัญ  หมวดรายจาย  ตรวจทานงบใบสําคัญหมวดที่ไมมีปญหา  ทํารายงาน
การเงินเปนประจําทุกเดือน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรอืเทียบไดไมต่าํหวานี้ทางบญัชี   พาณิชยการ 
เลขานุการ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการทัว่ไป  สําหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจดัการทั่วไปจะตองมี
การศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา  9  หนวยกติ  หรือทางอื่นที่  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได  หรือ 

2.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรอืเทียบเทาไมต่ําหวานี้ทางบญัชี  พณิชยการ  
เลขานุการ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการทัว่ไป  สําหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจดักากรทัว่ไป  จะตองม ี
การศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา  15  หนวยกิต  หรือทางอืน่ที่  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1.  มีความรูในวิชาการบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  2.  มีความรูในระเบียบกับการเงินการคลัง   

3.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และ
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  4.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ   และงานสารบรรณอยางเหมาะสม      
แกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  5.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
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6.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 
  7.  มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกีย่วกับระเบยีบและวิธีการปฏบิัติงานที่อยูใน 
ความรับผิดชอบ   
อัตราเงินเดือน  
  1.  กรณีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ  1.  ไดรับอัตราเงินเดอืน  6,470  บาท 
  2.  กรณีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ  2.  ไดรับอัตราเงินเดอืน  7,100  บาท 
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รหัสตําแหนง   23 

ชื่อตําแหนง   เจาพนักงานจดัเก็บรายได 2 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษีอากร  คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอ่ืนที่คอนขางยาก
ภายใตการกํากบัตรวจสอบโดยทัว่ไป  หรือตามคําสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติอยางกวาง ๆ  และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกีย่วกบัการพจิารณาแบบแสดงรายการ  คํารอง  คําขอ  คาํอทุธรณ
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน  หรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประเมินภาษี  ตรวจแบบแสดง 
รายการและเอกสารแนบเรื่อง  ตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ คํานวณภาษี  คาปรับเงินเพิ่ม  แจงผลการ
ประเมิน  คําชี้ขาดการอุทธรณช้ีแจงใหเหตผุลและเสนอความเหน็เกีย่วกบัการจัดเก็บภาษีอากร  เชน  ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงทองที่  ภาษีปาย  คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา  คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมการแตงผม   คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทําน้ําแข็งเพื่อการคา   คาธรรมเนียมใบอนุญาต
ตั้งตลาดเอกชน  และใชเครื่องขยายเสียง  คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  
คาธรรมเนียมขนส่ิงปฏิกูล  คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร  คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามขอบังคับ
ตําบล  คาปรับ       ผูละเมดิกฎหมายและขอบังคับตําบล  คาอากรการฆาสตัว  คาธรรมเนยีมโรงฆาสัตว  
คาธรรมเนยีมโรงพักสตัว  คารับจางฆาสัตว  คาเชาอาคารพาณิชย  คาเชาโรงมหรสพ  คาเชาตลาดสด  คาเชา
แผงลอย  คาที่วางขายของในที่สาธารณะ  ดอกเบี้ยเงนิฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝาก
ธนาคาร  คาจําหนายเวชภัณฑ  คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชา  และคาชดเชยตาง ๆ เปนตน  
รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกลชิด  ควบคุมหรือจดัทําทะเบยีนตาง ๆ เก็บรักษาหรือคนหาเอกสาร
หลักและเรื่องของผูเสียภาษอีากร  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน  สอดสองตรวจตราเรงรัดภาษีอากร  
คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอ่ืนคางชําระ  ควบคุมหรือดําเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา
รายงานและปฏิบัติหนาที่เกีย่วของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.), อนุปริญญาหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้

ทางบัญชี พณชิยการ เลขานกุาร การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงนิ การจัดการ การ
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.), หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี  
พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงนิ การจัดการ การบริหารธุรกิจ  
คอมพิวเตอร หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูในการจัดรายไดของเทศบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และ 

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบงัคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม 

แกการปฏิบัติงานในหนาที ่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 
5. มีความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 

อัตราเงินเดือน 
  1.  กรณีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ  1.  ไดรับอัตราเงินเดอืน  6,470  บาท 
  2.  กรณีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ  2. ไดรับอัตราเงินเดอืน  7,100  บาท 
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รหัสตําแหนง   24 

ชื่อตําแหนง                                เจาพนักงานพัสดุ  2 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับงานพัสดุภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคําส่ัง 
หรือแบบหรือแนวทางปฏิบตัิที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  เปนเจาหนาทีช้ั่นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกีย่วกับงานพัสดุตามที่ไดรับมอบหมาย  
เชน  การจัดหา  จัดซ้ือ  ตรวจรับ  การเบิกจาย  การเก็บรักษา  นําสง  การซอมแซมและบํารุงรักษาพัสดุ          
ครุภัณฑ  อุปกรณเครื่องมือ  เครื่องใชตาง ๆ การทําทะเบยีนพัสดุ  การเกบ็รักษาใบสําคญัหลักฐานและ 
เอกสารเกี่ยวกบัพัสดุและปฏบิัติหนาที่อ่ืนทีเ่กี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี  เลขานุการ  

เทคนคิการตลาด  การธนาคารและธุรกจิการเงิน  เทคนคิวศิวกรรมโยธา  เทคนคิเขยีนแบบวศิวกรรมเครื่องกล 
พาณิชยการ บริหารธุรกจิ การจัดการทัว่ไป ชางโยธา กอสราง ชางเครื่องกล หรือทางอืน่ที่ ก.อบต. กาํหนด        
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางบัญช ีเลขานุการ   
เทคนคิการตลาด การธนาคาร และธุรกจิการเงิน เทคนิควศิวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ  วิศวกรรมเครื่องกล 
พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ชางโยธา  ชางกอสราง  ชางเครื่องกล  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1.  มีความรูในงานพัสดุอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และ กฎหมาย  

กฎ   ระเบยีบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม 

แกการปฏิบัติงานในหนาที ่
4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
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5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 
6.  มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกีย่วกับระเบยีบและวิธีการปฏบิัติงานที่อยูใน 

ความรับผิดชอบ 

อัตราเงินเดือน 
  1.  กรณีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ  1.  ไดรับอัตราเงินเดอืน  6,470  บาท 
  2.  กรณีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ  2.  ไดรับอัตราเงินเดอืน  7,100  บาท 
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รหัสตําแหนง   25 

ชื่อตําแหนง   เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับงานสาธารณสุขชุมชน ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู           
ความสามารถ  หรือความชํานาญงานคอนขางสูง ภายใตการตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําส่ัง หรือ 
แบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  เปนเจาหนาทีช้ั่นตน ปฏิบัตงิานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานใหบริการทางสาธารณสุข        
โดยใหบริการเยี่ยมเยยีน ตรวจสุขภาพรางกาย ใหคําแนะนําชวยเหลือสงเคราะหใหภูมิคุมกันโรคแกผูปวย
หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องตน การสงเสริมสุขภาพอนามยั ซ่ึงรวมถึงงานอนามัย
แมและเด็ก และงานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การควบคุมปองกันโรค หรือปฏิบัติงานสนับสนุนการ
ใหบริการสาธารณสุขในดานเวชภัณฑและเครื่องมือเครื่องใชทางสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานดานระบาด
วิทยา เชน ชวยควบคุมตรวจสอบและปฏิบัติงาน รวบรวมสถิติและขอมูลการเกิดโรคติดตอ หรือโรคที่เปน
ปญหาทางสาธารณสุข สอบสวนภาวะการเกิดโรคในเบื้องตน ติดตามและรายงานการเกิดโรค เก็บวตัถุ      
ติดเชื้อสงตรวจ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  ไดรับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล การแพทยแผนไทย ซ่ึงมี

ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอื่นที่ ก.อบต. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได   หรือ 

2.  ไดรับประกาศนียบัตรหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการสาธารณสุข  การพยาบาล ซ่ึงมี 
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศกึษาวิชาสามัญหรือทางอื่นที่  
ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  หรือ 

3.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางการแพทยแผนไทย 
หรือทางอื่นที่ ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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ความรูความสามารถที่ตองการ 

1.  มีความรูในงานสาธารณสุขชุมชน อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และกฎหมาย  

กฎ  ระเบยีบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก

การปฏิบัติงานในหนาที ่
4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 
6.  มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกีย่วกับระเบยีบและวิธีการปฏบิัติงานที่อยูใน 

ความรับผิดชอบ 

อัตราเงินเดือน 
  1.  กรณีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ  1.  ไดรับอัตราเงินเดอืน  6,470  บาท 
  2.  กรณีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ  2.  ไดรับอัตราเงินเดอืน  7,100  บาท 
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รหัสตําแหนง   26 

ชื่อตําแหนง   เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 2 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกนัและระงับอคัคีภัย  ภัยธรรมชาติ  ซ่ึงมีลักษณะงานที่ตอง
ปฏิบัติคอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามคําส่ัง  ตามแบบ  หรือตามแนวทาง
ปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ  ที่จําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถหรือความชํานาญงานคอนขางสูง  
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
ปองกันมิใหเกดิเพลิงไหม  ระงับอัคคีภัยที่เกดิขึ้นโดยรวดเรว็มิใหลุกลามออกไป  ลดอันตราย

และความเสยีหายที่เกิดเพลงิไหม  รักษาและบํารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพยสินของประชาชนเปนสวนใหญ  
ปองกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผูประสบภัยและทรัพยสิน  ชวยเหลือสงเคราะห
ผูประสบภัย  การฟนฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายใหคืนสภาพเดิม  ตามแผนที่เทศบาลไดกําหนดไว  เปนตน  
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล  

เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟา  เทคนิคเครื่องเย็นและปรบัอากาศ  ชางเครื่องยนต  ชางไฟฟา  
ชางโยธา  ชางกอสราง  ชางกลโรงงาน  ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  หรือ 

2.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  ทางวิศวกรรมเครื่องกล  
เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟา  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ทางชางเครื่องยนต        
ชางไฟฟา  ชางโยธา  ชางกอสราง  ชางกลโรงงาน  ชางเชื่อมและโลหะแผน  หรือทางอื่นที่  ก.อบต. 
กําหนด  วาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1.  มีความรูในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที ่

 2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และ
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบงัคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
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3.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการดับเพลิง  งานธุรการทั่วไป  และ    

งานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่ 
  4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ละเอียด  แมนยํา 

 6.  มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกีย่วกับระเบยีบและวิธีการปฏบิัติงานที่อยูใน 
ความรับผิดชอบ 

อัตราเงินเดือน 
  1.  กรณีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ  1.  ไดรับอัตราเงินเดอืน  6,470  บาท 
  2.  กรณีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ  2.  ไดรับอัตราเงินเดอืน  7,100  บาท 
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รหัสตําแหนง   27 

ชื่อตําแหนง    นายชางโยธา 2 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับงานชางโยธา ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตาม 
คําส่ัง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  เปนเจาหนาทีข่ั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกีย่วกับงานชางโยธาตามที่ไดรับมอบหมาย 
เชน การชวยออกแบบ การควบคุม การกอสราง และบํารุงรักษาดานโยธา การวางโครงการกอสรางในงาน
ดานชางโยธา การใหคําปรึกษาแนะนําที่เกีย่วกับงานดานโยธา เชน ทาง สะพาน ชองน้ํา อาคาร อุโมงค 
เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งกอสรางอื่น   เปนตน ปฏิบัติงาน
สํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานดานชางโยธา เชน สํารวจทางเพื่อการกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลอง 
หาคุณสมบัติของดิน สํารวจหาขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ 
เขียนแบบ คํานวณสามัญ ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการสํารวจ ทดลอง      
ทุกชนิดใหไดมาตรฐาน เปนตน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างเทคนิค

วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม  ชางกอสราง กอสราง  
ชางสํารวจ ชางโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  หรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างเทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม  ชางกอสราง กอสราง 
ชางสํารวจ ชางโยธาหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

1. มีความรูในงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
2.    มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบตัิงานในหนาที่ 
3.    มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก

การปฏิบัติงานในหนาที ่
4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
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5.  มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกีย่วกับระเบยีบและวิธีการปฏบิัติงานที่อยูใน

ความรับผิดชอบ 
6.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 

อัตราเงินเดือน 
  1.  กรณีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ  1.  ไดรับอัตราเงินเดอืน  6,470  บาท 
  2.  กรณีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ  2.  ไดรับอัตราเงินเดอืน  7,100  บาท 
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รหัสตําแหนง   28 

ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานพฒันาชุมชน 2 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับงานพัฒนาชุมชน ภายใตการกาํกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือ
ตามคําส่ังหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

  เปนเจาหนาทีข่ั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกีย่วกับงานพัฒนาชุมชนตามที่ไดรับ
มอบหมาย เชน สํารวจขอมลูเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทําแผนงานดําเนนิการ และสนับสนุนให
มีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถ่ินเพื่อชวยเหลือ เปนผูนําและเปนทีป่รึกษา
กลุมในการพฒันาชุมชนในทองถ่ินของตน ดูแล สงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและ
ความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชมุชนในทองถ่ินของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถ่ินอยาง
ใกลชิด ใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชนในทองถ่ินตามวิธีการแลหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวก
และประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถ่ินทกุดาน ตดิตามผลงาน
และจัดทํารายงาตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีเทคนิค(ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาไดไมต่ํา

กวานี้ทกุสาขาที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต. รับรอง หรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา ที่ 

ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต. รับรอง 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูในการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่ 
2. มีความรูความเขาใจในกฏหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   และ

กฎหมาย 
กฎ  ระเบยีบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่

3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสม 
แกการปฏิบัติงานในหนาที ่

4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปกิบัติงานในหนาที ่
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5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 
6. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกีย่วกบัระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูใน

ความรับผิดชอบ 

อัตราเงินเดือน 
  1.  กรณีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ  1.  ไดรับอัตราเงินเดอืน  6,470  บาท 
  2.  กรณีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ  2.  ไดรับอัตราเงินเดอืน  7,100  บาท 
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รหัสตําแหนง   29 

ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานการประปา 2 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานการประปา ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตาม
คําส่ังหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  เปนเจาหนาทีช้ั่นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยาก เกีย่วกับงานการประปา ตามที่ไดรับ
มอบหมายเชน การผลิตน้ําประปา จัดน้ําสะอาดบริการประชาชน บริการผูใชน้ําของการประปา เตรียม
น้ําประปาสํารองไวเพื่อการดับเพลิง ตรวจสอบ ควบคุมรายได รายจาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินของที่ 
ทําการประปา เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางเทคนิค

วิศวกรรมไฟฟาเทคนิควิศวกรรมโยธา ชางกอสราง ชางกล ชางกลโรงงาน ชางเครื่องยนต ชางไฟฟา หรือ
ทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ด  หรือ 

2.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางเทคนิค
วิศวกรรมไฟฟา เทคนิควิศวกรรมโยธา ทางชางกอสราง ชางกล ชางกลโรงงาน ชางเครื่องยนต ชางไฟฟา  
หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1.  มีความรูในงานการประปาอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่ 
2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลและกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบตัิงานในหนาที่ 
3.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก

การปฏิบัติงานในหนาที ่
4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอยีดแมนยํา 
6.  มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกีย่วกับระเบยีบและวิธีการปฏบิัติงานที่อยูใน 

ความรับผิดชอบ 
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อัตราเงินเดือน 
  1.  กรณีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ  1  ไดรับอัตราเงินเดอืน  6,470  บาท 
  2.  กรณีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ  2  ไดรับอัตราเงินเดอืน  7,100  บาท 
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