
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวดัสุรนิทร 
เรื่อง  รับสมคัรบคุคลเพื่อสรรหาและเลอืกสรรเปนพนกังานจาง 

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

  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร  มีความประสงคจะดําเนินการรับสมัครสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร    
   อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๑ ของประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดั  
จังหวัดสุรินทร  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗  และที่แกไข
เพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  ๑. ประเภทของพนักงานจาง  ชื่อตําแหนง  และรายละเอียดการจาง 
      พนักงานจางตามภารกิจ (ตําแหนงสําหรับผูมีคุณวุฒิ) 
  ๑) ตําแหนงผูชวยนักจัดการงานทั่วไป   จํานวน   3  อัตรา  
  2) ตําแหนงผูชวยนักวิชาการสวนสาธารณะ   จํานวน   1  อัตรา 
  3) ตําแหนงผูชวยนิติกร     จํานวน   1  อัตรา 
  4) ตําแหนงผูชวยนักสันทนาการ    จํานวน   1  อัตรา 
  5) ตําแหนงผูชวยนักพัฒนาชุมชน    จํานวน   1  อัตรา 
  6) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จํานวน  30 อัตรา 
  7) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ  จํานวน   5  อัตรา  
  8) ตําแหนงผูชวยนายชางภาพ    จํานวน   1  อัตรา 
  9) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเกษตร   จํานวน   1  อัตรา 
  10) ตําแหนงผูชวยนายชางสํารวจ    จํานวน   1  อัตรา 
  11) ตําแหนงผูชวยนายชางเขียนแบบ   จํานวน   2  อัตรา 
  12) ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา    จํานวน   1  อัตรา 
  13) ตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟา    จํานวน   4  อัตรา 
  14) ตําแหนงผูชวยนายชางศิลป    จํานวน   1  อัตรา 
  15) ตําแหนงผูชวยนายชางเครื่องกล   จํานวน   1  อัตรา 
  16) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานหองสมุด   จํานวน   1  อัตรา 
  17) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน   2  อัตรา 
      พนักงานจางตามภารกิจ (ตําแหนงสําหรับผูมีทักษะ) 
    18) ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน   3  อัตรา 
  19) ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  จํานวน   7  อัตรา 
  20) ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  จํานวน   4   อัตรา  
      พนักงานจางทั่วไป 
  21) คนงานทั่วไป(ขับรถยนต)    จํานวน  14  อัตรา  
  22) คนงานทั่วไป(คนสวน)    จํานวน   1  อัตรา 

  23) คนงานทั่วไป(คนงานศูนยคชศึกษา)   จํานวน   2  อัตรา 
24) คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานกอสราง)   จํานวน   1  อัตรา 

  25) คนงานทั่วไป(ดูแลสนามแสดงชาง)   จํานวน   1  อัตรา 
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  26) คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานสํารวจ)   จํานวน   5  อัตรา 
  27) คนงานทั่วไป(ชางไม)     จํานวน   1  อัตรา 
  28) คนงานทั่วไป(ชางปูน)    จํานวน   1  อัตรา 
  29) คนงานทั่วไป(คนงานเครื่องสูบน้ํา)   จํานวน   1  อัตรา 
  30) คนงานทั่วไป(ประจํารถกูภัย)    จํานวน   1  อัตรา 
  31) คนงานทั่วไป(พนักงานดับเพลิง)   จํานวน   1  อัตรา 
  32) คนงานทั่วไป(เจาหนาที่ขนสง)    จํานวน   1  อัตรา 
                 รายละเอียดปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้           

  ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรร 
   ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
         ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทัว่ไป  และไมมีลักษณะตองหาม  ตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจังหวัดสุรินทร เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลงวันที่  23  กรกฎาคม 2557  ดังนี้ 

๑)  มีสัญชาติไทย 
   ๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ   และไมเกินหกสิบป 
   ๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   ๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด   
   ๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

   ๖)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น 

   ๗)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ใหจําคุกเพราะกระทําผิดทาง
อาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๘)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
    หมายเหตุ  ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจาหนาที่ในพรรคการเมือง  ผูบริหารทองถิ่น  คณะผูบริหาร
ทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  ขาราชการหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่นและตองนําใบรับรองแพทย  ซึ่งออกให
ไมเกิน 1 เดือน  และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามสําหรับขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดมายื่นดวย 
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
         คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของพนักงานจางใหเปนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแตละตําแหนง  แนบทายประกาศนี้ 

  ๓.  การรับสมัคร 
   ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                     กําหนดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรร  ในระหวาง วันที่  21 กันยายน  2560                  
ถึงวันที่  29  กันยายน  2560  ในวัน เวลาราชการ  ณ ฝายบริหารงานบุคคล  สํานักปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด  อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร  (ชั้น๑)  โดยใหผูสมัครยื่นใบสมัครและเอกสารที่
เกี่ยวของดวยตนเองตอเจาหนาที่ผูรับสมัคร 
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  ๓.๒  เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
                        ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร  พรอมดวยเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 
   ๑) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและแวนตาดํา  ขนาด 1  นิ้ว  ซึ่งถายมาแลว       
                                   ไมเกิน  ๖  เดือน  จํานวน  ๓  รูป 
   ๒) ทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมสําเนา  จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๓) บัตรประจําตัวประชาชน  พรอมสําเนา  จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๔) ใบสําคัญแสดงวุฒิการศึกษา  พรอมสําเนา  จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๕) ใบรับรองแพทยซึ่งแสดงวาไมเปนโรคตามที่ ก.จ.ประกาศกําหนด  จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๖) หลักฐานอื่น   เชน  ใบเปลี่ยนช่ือตัว- ชื่อสกุล  ใบสําคัญการสมรส เปนตน                  
   ๗) อื่น ๆ (ถามี)  
   ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ  ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 
  ๓.๓  คาธรรมเนียมการสมัคร  ผูสมัครฯ จะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร  ดังนี้ 
         1) ตําแหนงที่ใชคุณวุฒิระดับปริญญาตรี /ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง /ตําแหนง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก   ตําแหนงละ  100.-บาท     
          2) ตําแหนงที่ใชคุณวุฒิต่ํากวาระดับปริญญาตรี และ ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา  ตําแหนงละ  ๕๐.-บาท 
    (คาธรรมเนียมในการสมัครฯ  จะไมจายคืนไมวากรณีใดๆ) 
  ๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
         ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร  พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ที่สมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด ใหถือวาการ
รับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน 

๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
   เมื่อพนกําหนดรับสมัครแลว   องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับ 
การเลือกสรรพรอมลําดับหมายเลขประจําตัว และสถานที่เขารับการเลือกสรร   กอนวันเลือกสรรไมนอยกวา  ๓  วันทําการ  
ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร   และผูสมัครมีหนาที่ตรวจสอบรายชื่อ และวัน  เวลา   สถานที่เลือกสรรดวยตนเอง 
 ๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
      หลักเกณฑการเลอืกสรรบคุคลเพือ่ปฏิบัติงานจะยึดหลัก  “สมรรถนะ”  ที่จําเปนตองใชสําหรับการ
ปฏิบัติงาน ในตําแหนงตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด  โดยผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตาม
หลักเกณฑการประเมิน ดวยวิธีการสัมภาษณ  หรือวิธีอื่นตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรกําหนด  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
   ๑)  ความรูในหลักวิชาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่  ๑๐๐  คะแนน 
   ๒)  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานในหนาที่ ๑๐๐  คะแนน 
   ๓)  คุณสมบัติสวนบุคคล 
    ๓.๑  มนุษยสัมพันธ    ๒๕  คะแนน 
    ๓.๒  ความคิดริเริ่ม    ๒๕  คะแนน 
    ๓.๓  ปฏิภาณไหวพริบ    ๒๕  คะแนน 
    ๓.๔  บุคลิกภาพ     ๒๕  คะแนน 
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รายละเอียดแนบทายประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร 
เรื่อง ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง 

ลงวันที่  13  กันยายน  พ.ศ. 2560 
............................................................................ 

1.ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ (ตําแหนงสําหรับผูมีคุณวุฒิ)   
   1.1 ตําแหนงผูชวยนักจัดการงานทั่วไป   สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของนักจัดการงานทั่วไป         
โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
  หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถ
ทางวิชาการ ในการทํางาน ปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป  ภายใต
การกํากับแนะนํา  ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1 ดานการปฏิบัติการ  
      1.1 ศึกษา  รวบรวมขอมูล  สถิติ  สรุปรายงาน  และปฏิบัติงาน  เพื่อสนับสนุนการบริหาร
สํานักงาน ในดานตางๆ เชน งานบริหารทรัพยากรบุคคล  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ  
งานบริหารอาคารสถานที่  งานจัดระบบงาน  งานรักษาความปลอดภัย  งานธุรการ  สารบรรณ  และงานสัญญาตางๆ   เปนตน 
       1.2 จัดเก็บ และรักษาขอมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ  ระเบียบ และคําสั่งตางๆ  
ของหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหมีขอมูลที่สะดวกตอการคนหา  และเปนหลักฐานทางราชการ 
       1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการของผูบริหาร เชน การกลั่นกรองเรื่อง  การจัดเตรียมเอกสาร 
สําหรับการประชุม เปนตน  เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหาร 
       1.4 จัดเตรียมการประชุม  บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆเพื่อให
การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 
       1.5 ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
       1.6 ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี  เพื่อใหงานดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
       1.7 ชวยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหารของ
หนวยงาน  เพื่อการรายงานและเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาตอไป 
  2. ดานการวางแผน 
       วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
  3. ดานการประสานงาน 
       3.1 ประสานการทํางานรวมกนัทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
       3.2 ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขาใจ หรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
  4. ดานบริการ 
       ตอบปญหา ชี้แจง และใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องตน แก
หนวยงานราชการ  เอกชน หรือประชาชนทั่วไป  เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดทราบขอมูลและเกิดความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ 
   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง    
                   ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ               
ก.อบต.รับรอง   
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   ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
        อัตราวาง     จํานวน  3  อัตรา 
        คาตอบแทน     15,000 .- บาท 
       สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗   

 1.2 ตําแหนงผูชวยนักวิชาการสวนสาธารณะ  สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของนักวิชาการ
สวนสาธารณะ  โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
   หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถ
ทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวนสาธารณะ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1.ดานการปฏิบัติการ  
      1.1 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการสวนสาธารณะในพื้นที่ เพื่อประเมินผลการบริการและ
ใชเปนขอมูลประกอบการบริหารงานสวนสาธารณะในอนาคต 
      1.2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
      1.3 จัดทําเรือนเพาะชํา หรือคนควาทดลองตนไมและพืชพันธุตางๆ ที่รับผิดชอบเพื่อนํามา
ประยุกตใชในการออกแบบจัดตกแตงสวนสาธารณะและสวนหยอม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูมาใชบริการ 
      1.4 จัดใหมีและบํารุงรักษาสวนสาธารณะ จัดสถานที่พักผอนหยอนใจ จัดตัดแตงสวนหยอม
ทั่วไปในเขตพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ เพื่อใหมีตนไม ดอกไม หรือสถานที่ที่นาอยูและสวยงาม 
      1.5 บํารุงรักษาตนไมตามริมถนน ลานหญา สนามเด็กเลน สนามหญาทั่วไป หรืออนุสาวรีย 
เพื่อใหเกิดความสวยงามและใหรมเย็นแกผูสัญจรไปมา 
      1.6 จัดใหมีสวนสัตว ตลอดจนใหคําแนะนําและเผยแพรวิชาการใหแกประชาชนเพื่อสราง
ความรูและรณรงคใหเกิดการอนุรักษสัตวและสิ่งแวดลอม 
      1.7 ศึกษา วิเคราะหขอมูลสถานการณดานการผลิต การตลาด และศักยภาพของพื้นที่ทั้งใน
ดานภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพื่อวางแผนการสงเสริมการผลิตในระดับพื้นที่ และสนับสนุนการมี
สวนรวมในการพัฒนาเพื่อความเขมแข็งของชุมชนและเกษตรกรในดานการผลิตการจัดการผลผลิต การเพิ่มมูลคา
ผลผลิต การตลาดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
      1.8 ศึกษา วิเคราะห วิจัยและเสนอแนะทางดานเกษตรเบื้องตนและดานสวนสาธารณะ 
ตลอดจนใหคําแนะนําและเผยแพรวิชาการเกษตร 
      1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับ
งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฎิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด   
   2. ดานการวางแผน  
      วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
  3. ดานการประสานงาน 
      3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
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      3.2  ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

  4. ดานการบริการ 
      4.1 อบรม ใหความรู สงเสริม เผยแพรดานเกษตรกรรมหรือดานการจัดสวนสาธารณะแก
ประชาชน  ครู นักเรียน เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ที่เปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
      4.2 สงเสริมหรือประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับการจัดสวนตนไม ไมดอก ไมประดับ ใหแก
ประชาชน เยาวชน นักศึกษา เพื่อใหเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงรักการปลูกตนไม 
      4.3 ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําสื่อเผยแพรความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร 
แกหนวยงานที่เกี่ยวของ เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ 
   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง    
                  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม 
การจัดการศัตรูพืช การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม พืชศาสตร พืชไร พืชไรนา พืชสวน โรคพืช โรค
พืชวิทยา เกษตรเขตรอน ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ พฤกษศาสตร วนศาสตร อุทยานและนันทนาการ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได    
   ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
        อัตราวาง     จํานวน  1  อัตรา 
        คาตอบแทน     15,000 .- บาท 
       สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗   

1.3 ตําแหนงผูชวยนิติกร สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของนิติกร โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ   ดังนี้ 
   หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถ
ทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานดานนิติการ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1 ดานการปฏิบัติการ  
      1.1 เสนอความเห็นแกผูบังคับบัญชาในการตอบขอหารือหรือวินิจฉัยปญหากฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการพิจารณาของผูบังคับบัญชา 
      1.2 ศึกษา วิเคราะห และวินิจฉัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบขอบัญญัติ ขอบังคับ 
ประกาศ หรือคําสั่งตางๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อใหทันกับสถานการณและอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและเปนธรรมตอทุกฝาย 
      1.3 ศึกษาขอมูล รวบรวม แสวงหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดําเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัยขาราชการ การรองทุกข การพิทักษระบบคุณธรรม รวมถึงการดําเนินการใดๆ 
ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหนวยงาน 
      1.4 ตรวจทานความถูกตองของสัญญา รางประกาศ คําสั่ง หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหเอกสารมีความถูกตอง ครบถวน  สมบูรณและเปนไปตามขอกําหนด หลักเกณฑและกฎหมายตางๆ 
      1.5 ดําเนินการทางคดีตางๆ เชน การสอบสวนขอเท็จจริง การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน  
เปนตน เพื่อใหการปฎิบัติงานเปนไปอยางยุติธรรม ถูกตอง และโปรงใส 
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  2. ดานการวางแผน 
       วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธที่กําหนด 

  3. ดานการประสานงาน 
       3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการที่
เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
       3.2 ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
       3.3 ประสานงานดานนิติการกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดาน
นิติการใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบรื่น 
  4. ดานบริการ  
       ใหคําปรึกษาแนะนําดานกฎหมายแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจใน
ขอกฎหมายที่เปนปญหา และใหความรูถึงขอกฎหมายที่เกี่ยวของและเปนประโยชนกับการดําเนินงานของบุคคลหรอื
หนวยงานดังกลาว 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
                     ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง นิติศาสตร 
กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
   ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑   ป 
        อัตราวาง     จํานวน  1  อัตรา 
        คาตอบแทน     15,000 .- บาท 

       สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗   

  1.4 ตําแหนงผูชวยนักสันทนาการ  สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของนักสันทนาการ โดยมีลักษณะ
งานที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
  หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถ
ทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสันทนาการ ภายใตการกํากับ แนะนํา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1 ดานการปฏิบัติการ  
      1.1 ดําเนินการ และจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่รับผิดชอบไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และเกิดสุขภาวะที่ดี 
      1.2 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆที
เกี่ยวของกับงานสันทนาการ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินการดานสันทนาการเปนไปอยางถูกตอง และ
สอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานทีกําหนดไว 
      1.3 ศึกษา วิเคราะห ประมวล และสรุปผลขอมูล สถานการณ และปญหาตางๆที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น 
      1.4 จัดทําเอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของดานสันทนาการ เพื่อเปนขอมูลที่เปน
ประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางาน โครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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      1.5 เสนอแนะความคิดเห็น และรวมคิดคน สรางสรรคหัวขอ ประเด็น โครงการ และกิจกรรม
ดานสันทนาการตางๆ ที่นาสนใจ เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาและวางแผนโครงการ และกิจกรรมดานสันทนา
การตางๆของหนวยงานที่สอดคลองกับความตองการของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป 
และเกิดประโยชนอยางแทจริง 
      1.6 สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพทักษะชีวิตสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
      1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมายและระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับ
งานสันทนาการ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ดานการวางแผน 
       วางแผนการทํางานดานสันทนาการตามที่ไดรับมอบหมาย หรือรวมดําเนินการวางแผนการ
ทํางานของหนวยงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานดานสันทนาการเปนไปตาม
เปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไว 
  3. ดานการประสานงาน 
       3.1 ประสานงานดานสันทนาการกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานสันทนาการใหเปนไปอยางราบรื่น และแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว 
       3.2 ประสานนโยบายและจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อคุมครองพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน ปองกันแกไขปญหาและสงเสริมความประพฤติของ
นักเรียนและนักศึกษาอยางยั่งยืน   
  4. ดานบริการ 
      ใหคําแนะนํา บริการ และเผยแพรความรูทางวิชาการเบื้องตนดานสันทนาการแกนักเรียน 
นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ ประชาชนทั่วไป และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหมีความรูและ
ความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 
   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง    
                  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง พลศึกษา 
จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได      
   ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
        อัตราวาง     จํานวน  1  อัตรา 
        คาตอบแทน     15,000 .- บาท 

       สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗    

 1.5 ตําแหนงผูชวยนักพัฒนาชุมชน   สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของนักวิชาการพัฒนาชุมชน โดยมี
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
  หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถ
ทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานดานวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
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  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1 ดานการปฏิบัติการ  
      1.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทําแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุมของ
ประชาชนในชุมชนประเภทตางๆ  รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน กลุม องคกร และเครือขายองคกรประชาชน 
     1.2 ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อกําหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
สงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
จัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับรากฐาน 
รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนใหเหมาะสมกับพื้นที่ 
     1.3 ศึกษา วิเคราะห ปญหาสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของในการพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
     1.4 ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนและระบบ
สารสนเทศชุมชน เพื่อกําหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาทุกระดับ 
     1.5 เสนอแนวทางการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสรางความ
สมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับรากฐาน นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน 
     1.6 กําหนดมาตรฐานและเกณฑชี้วัดดานพัฒนาชุมชน เพื่อใหมีเกณฑในการชี้วัดดานพัฒนา
ชุมชนที่ถูกตองเหมาะสมไดมาตรฐาน 
     1.7 สงเสริมและดําเนินการดานการจัดการความรูและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนเพื่อสราง
และพัฒนาระบบการจัดทําความรูของชุมชน 
      1.8 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบตางๆ
เพื่อใหประชาชนในชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห ตัดสินใจ และดําเนินการรวมกันเพื่อแกไข
ปญหาความตองการของตนเอง และชุมชนได ตลอดจนเปนที่ปรึกษาในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน 
     1.9 สงเสริม สนับสนุนการรวมกลุมและจัดตั้งกลุมองคกรชุมชน กลุมแมบานและเครือขาย
ประชาชน เพื่อสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน 
     1.10 ดูแลรวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคําแนะนําและฝกอบรม
ประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
     1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อเอดส เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่
พึงไดเชน เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห ในการชวยเหลือและสงเคราะหใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
     1.12 ฝกอบรม สงเสริมและสนับสนุนอาชีพทีเ่หมาะสมแกประชาชนในชุมชน เพื่อใหกลุมอาชีพ
สามารถเพิ่มผลผลิตและสรางรายไดใหกับชุมชน 
     1.13 จัดทําโครงการและงบประมาณ รวมถึงดําเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนแกชุมชน เชนกิจกรรมสงเสริมครอบครัว กิจกรรมแขงกีฬา 
กิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อใหหางไกลยาเสพติด เปนตน เพื่อให 
     1.14 สํารวจ และจัดเก็บขอมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัยสามารถ
นํามาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม 
      1.15 แสวงหา พัฒนา สงเสริม ประสานและสนับสนุนผูนําชุมชนหรือกรรมการชุมชนเพื่อใหรู
ถึงบทบาทหนาที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพใหสามารถพัฒนาชุมชนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนมีตลาด
จําหนายสินคาที่เปนธรรม 
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  1.17 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบตางๆ เชนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเปนประโยชนตอประชาชนในชุมชน 
  1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับ
งานพัฒนาชุมชน เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ดานการวางแผน  
      วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
  3. ดานการประสานงาน 
      3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
      3.2  ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
   4. ดานการบริการ 
      4.1 ใหคําปรึกษาแนะนําดานพัฒนาชุมชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือบุคคลทีส่นใจเพื่อใหมี
ความรูและความสามารถนําไปประยกุตใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม 
      4.2 เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานพฒันาชุมชนเพื่อใหบริการ
แกหนวยงานภาคีการพฒันา ประชาชน กลุม องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชนและชุมชน 
   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   
                  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทุกทางที่ ก.จ.,ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง      
   ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
        อัตราวาง     จํานวน  1  อัตรา 
        คาตอบแทน     15,000 .- บาท 

   สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗   

1.6 ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ  สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของเจาพนักงานธุรการ  โดยมี
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
  หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานธุรการ  สารบรรณ  บันทึกขอมูล  หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง  
แบบอยาง  ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
     1.1 ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารทั่วไป  ไดแก การรับ-สงหนังสือ  การ
ลงทะเบียน  รับหนังสือ  การรางโตตอบหนังสือราชการ  การบันทึกขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงินและการพิมพ
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตางๆ  การเตรียมการประชุม  เปนตน  เพื่อสนับสนุนใหงานตางๆ ดําเนินไป
ดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได 
      1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกตอการ
คนหา และเปนหลักฐานทางราชการ 
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     1.3 รวบรวมขอมูล  จัดเก็บขอมูลสถิติ  เชน  สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ  รายชื่อพนักงาน  
ขอมูลจํานวนบุคลากร  เอกสารอื่นๆที่เปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกตอการคนหาสําหรับใชเปน
หลักฐานตรวจสอบได 
     1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงาน เพื่อใหแนใจวาเอกสารทั้งหมดมีความถูกตอง  ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด 
     1.5 จัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน  หนังสือเวียน  หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อแจง
ใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรับทราบ  หรือดําเนินการตางๆ ตอไป 
     1.6 ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  ครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหนวยงาน เชน การ
จัดเก็บรักษา  การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ  การจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ  การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ 
เพื่อใหการดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ  ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เปนไปอยางถูกตอง และมีความพรอมใชงานอยูเสมอ 
     1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจสอบรับรองมาตรฐาน(ธรรมาภิ
บาล) และเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจ เพื่อนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
     1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อใหการประชุม
เปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม 
     1.9 จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุม การฝกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ  และโครงการตางๆเพื่อใหเอกสารทีถู่กตอง ครบถวน และพรอมใชในการดําเนินงานตางๆ อยาง
มีประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา  
     1.10 ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปดเผย ตามพ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสาร เพื่อใหผูที่ตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร 
     1.11 อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงานในเรื่องการ
ประชุม และการดําเนินงานตางๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค 
     1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับ
งานสารบรรณ  งานธุรการ งานบริหารทั่วไป  งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ  และงานประชุม เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ดานการบริการ 
      2.1 ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูที่มาติดตอและหนวยงาน
ตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
     2.2 ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น 
     2.3 ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนไดตอไป 
     2.4 ผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
     1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิตหรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง      
     2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิตหรือผานการ 
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ฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรบัการรบัรองจาก
ทางราชการหรือหนวยงานของรฐัที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 
     3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชา ที่ 
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิตหรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง   
   ระยะเวลาการจาง   ไมเกิน   ๑   ป 
        อัตราวาง  จํานวน  30   อัตรา 
        คาตอบแทน  ปวช.หรือเทียบเทา    9,400.-บาท  

ปวท.หรือเทียบเทา  10,840.-บาท  
ปวส.หรือเทียบเทา  11,500.-บาท  

        สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 1.7 ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของเจาพนักงาน
ประชาสัมพันธ โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
  หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 
ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1 ดานการปฏิบัติการ  
      1.1 รวบรวมขอมูล ขาวสาร เอกสาร รายงาน และประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลที่
เปนประโยชนในการดําเนินงานดานการเผยแพรประชาสัมพันธของหนวยงาน 
      1.2 สํารวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ผูรับบริการ และหนวยงานตางๆ เพื่อเปน
ขอมูลในการดําเนินงาน และปรับปรุงพัฒนางานภายในหนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
      1.3 ปรับปรุงทะเบียนสื่อมวลชน เพื่อเก็บรวบรวมไวเปนขอมูลของหนวยงาน  
      1.4 ใหบริการดานประชาสัมพันธในการติดตอ ตอนรับ ช้ีแจงทั่วๆไป เพื่อไขขอของใจและชวย
ตอบคําถามใหแกประชาชน 
      1.5 ดําเนินการประชาสัมพันธโดยวิธีตางๆ เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจอันดี เกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน หรือผลงานของหนวยงานหรือของรัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาล 
      1.6 แกไขปญหาตางๆ ในเบื้องตนดานงานประชาสัมพันธ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามระเบียบที่กําหนดไว 
      1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานประชาสัมพันธ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
      1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว 
  2. ดานการบริการ 
      2.1 เผยแพร แจกจายขาวสาร และเอกสารเกี่ยวกบัความรูในดานตางๆ  เพื่อประชาสัมพันธงานของหนวยงาน 
      2.2 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัตงิานที่อยูในความรับผิดชอบแกผูรวมงาน
หรือหนวยงานทีเ่กี่ยวของเพื่อความเขาใจอันดีในการปฏบิัติงาน และใหการดําเนินงานสําเร็จ ลลุวง 

-/2.3 ประสาน... 
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      2.3 ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน ตางหนวยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อ
ใหบรกิาร หรือขอความรวมมือเกี่ยวกับขอมลูเพื่อใชในงานประชาสัมพนัธที่ตนรับผิดชอบ 
      2.4 อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ ดวยการใหความรูในดานตางๆ ตามที่ตนปฏิบัติหนาที่ 
อยูในอํานาจหนาที่ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานขอมูลขาวสารที่ดีจากรัฐ 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
                     ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทยีบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน 
ภาษาตางประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ การทองเที่ยว นิเทศ
ศาสตร สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
     2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน 
ภาษาตางประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ การทองเที่ยว นิเทศ
ศาสตร สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
     3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือ
ทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน 
ภาษาตางประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ การทองเที่ยว นิเทศ
ศาสตร สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
   ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
        อัตราวาง     จํานวน  5  อัตรา 
        คาตอบแทน  ปวช.หรือเทียบเทา    9,400.-บาท  

ปวท.หรือเทียบเทา  10,840.-บาท  
ปวส.หรือเทียบเทา  11,500.-บาท  

       สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗   

 1.8 ตําแหนงผูชวยนายชางภาพ สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของนายชางภาพ โดยมีลักษณะงานที่
ตองปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
  หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานชางภาพ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1 ดานการปฏิบัติการ  
      1.1 ถายภาพ ภาพวีดีทัศน บันทึกภาพยนตร ในเรื่องตางๆที่ไดรับมอบหมาย เพื่อการ
ประชาสัมพันธและเผยแพร 
     1.2 ตกแตง ตัดตอลําดับภาพบันทึกเสียงรวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวของกับฟลม
ภาพยนตรเพื่อใหผลงานเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว 
     1.3 ปฏิบัติงานในเรื่องลาง – อัดภาพและตรวจสอบความถูกตองของภาพที่ถายมาได เพื่อให
ไดมาซึ่งภาพถายที่คมชัดและสามารถนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานตอ 
     1.4 ปฏิบัติงานตางๆที่เกี่ยวกับไมโครฟลม เชน ใหเลขรหัส บันทึกเอกสารลงในไมโครฟลม 
รวมทั้งตรวจสอบและจัดเก็บ และจัดสงไมโครฟลมใหบริษัทเอกชนที่รับจางลาง เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

-/1.5 จัดหมวด... 
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     1.5 จัดหมวดหมูเก็บรักษาและควบคุมการเบิกจายฟลมหรือเอกสารแผนที่ตางๆเพื่อใหการ
ปฏิบัติดําเนินไปดวยความสะดวกรวดเร็ว 
     1.6 ถายภาพตางๆเพื่อประกอบการวิเคราะห วิจัยผลงานทางวิชาการ ทําแบบพิมพตางๆ 
     1.7 จัดทําและวางแผนที่รูปถายทางอากาศลงในวัสดุตางๆ และตรวจสอบความถูกตอง เพื่อ
นําไปใชเปนเอกสารหรือขอมูลสนับสนุนกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว 
  2. ดานการบริการ 
      2.1 ใหบริการสําเนาภาพถาย วีดีทัศน ภาพยนตร และไมโครฟลม 
      2.2 ติดตอประสานงานกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของเพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จลลุวงไปดวยดี และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
                     ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทาง ชางภาพ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
      2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทาง ชางภาพ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
     3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือ
ทาง ชางภาพ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
    ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
        อัตราวาง     จํานวน  1  อัตรา 
        คาตอบแทน  ปวช.หรือเทียบเทา    9,400.-บาท  

ปวท.หรือเทียบเทา  10,840.-บาท  
ปวส.หรือเทียบเทา  11,500.-บาท  

       สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗   

 1.9 ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเกษตร   สงเสริมหรอืสนับสนุนการทํางานของเจาพนักงานการเกษตร 
โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
  หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานการเกษตร ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1 ดานการปฏิบัติการ  

     1.1 ชวยทําการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห ตรวจสอบ รับรอง 
ทางดานวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและใหมีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

       1.2 ผลิต และใหบริการ ดานพืช ไหม และปจจัยการผลิต เพื่อใหไดผลผลิตตามเปาหมาย และ
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
      1.3 ปฏิบัติการดานวิชาการเกษตร เชน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายการพัฒนา ที่ดิน 
การสงเสริมการเกษตร การจัดการไรนา การใชน้ํา เปนตน เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ และเผยแพรความรูแก
เกษตรกรและบุคคลทั่วไป 

-/1.4 ชวยวางแผน... 
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     1.4 ชวยวางแผน สงเสริมการผลิต จัดทําโครงการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกรและสงเสริม
กระบวนการเรียนรูดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชนการอนุรักษฟนฟูการปลูกพืชประจําถิ่นการอนุรักษธรรมชาติ
โดยลดการใชสารเคมีในการเกษตร เพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรและอนุรักษพันธพืชหายาก 
     1.5 ชวยตรวจและควบคุมการนําเขา  สงออก และการนําผานของพืช ผลผลิตจากพืชและวัสดุ
การเกษตรและชวยทดสอบเพื่อออกใบอนุญาต และเพื่อควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมาย 
     1.6 จัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานเพื่อให
สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     1.7 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว 
  2. ดานการบริการ 
      2.1 สาธิต แนะแนว สงเสริม ฝกอบรม และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แกเกษตรกร      
ยุวเกษตร หรอืบุคคลทั่วไป เพื่อนําความรู ไปปฏบิัต ิ
      2.2 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ และแนะแนวทางการแกปญหาการเกษตรเพือ่ให มีการ
แกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
                     ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทยีบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางเกษตรศาสตร การเกษตร ธุรกิจเกษตร ชางกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตรการเกษตร หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
     2. ไดรับประกาศนียบัตรเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางเกษตรศาสตร การเกษตร ธุรกิจเกษตร ชางกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตรการเกษตร หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
      3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวาน้ี ในสาขาวิชาหรือ
ทางเกษตรศาสตร การเกษตร ธุรกิจเกษตร ชางกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตรการเกษตร เทคโนโลยี
ภูมิทัศนหรืออนุปริญญาหลกัสูตร 3 ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาหรือ
ทางเกษตรศาสตร การเกษตร ธุรกิจเกษตร ชางกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรศาสตรการเกษตร ธุรกิจและสหกรณ 
เทคโนโลยีภูมิทัศน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
   ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
        อัตราวาง     จํานวน  1  อัตรา 
        คาตอบแทน  ปวช.หรือเทียบเทา    9,400.-บาท  

ปวท.หรือเทียบเทา  10,840.-บาท  
ปวส.หรือเทียบเทา  11,500.-บาท  

       สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗    

  1.10 ตําแหนงผูชวยนายชางสํารวจ สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของนายชางสํารวจ โดยมีลักษณะ
งานที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
  หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานชางสํารวจ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
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  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1 ดานการปฏิบัติการ  
      1.1 สํารวจ รังวัด คํานวณ ตรวจสอบ จัดทําแผนที่ แผนผัง เพื่อใหทราบรายละเอียด และ
เปนไปตามแบบที่กําหนด สามารถนําไปใชประโยชนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      1.2 แกไขปญหาเบือ้งตนจากการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลตุามวัตถุประสงค และเปาหมายของงานที่กาํหนดไว 
      1.3 วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงขายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
      1.4 บันทึกขอมูลรายละเอียดตางๆ  ที่ไดจากการสํารวจ และรายงานผล เพื่อติดตามความกาวหนาของงาน 
      1.5 กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และรายละเอียด
ตางๆที่ไดจากการสํารวจ เพื่อใหขอมูลที่ไดมีความถูกตอง 
      1.6 ปรับปรุงขอมูลดานแผนที่ในงานสํารวจใหมีความทันสมัยอยูเสมอ พรอมทั้งดูแลจัดแผนที่
ใหเปนระเบียบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนําไปใชงาน 
      1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานสํารวจ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
      1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว 
  2. ดานการบริการ 
      2.1 ใหคําปรึกษา แนะนําทั้งในเชิงทักษะเฉพาะดานและทักษะทั่วไปแกบุคลากรทุกสายงาน 
เพื่อใหบุคคลทีม่ีความรู ความสามารถมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
       2.2 ติดตอประสานกับหนวยงานหรือเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาที่อื่นทีเ่กี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
                     ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทยีบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานกอสราง ชางสํารวจ ชางกอสราง กอสราง 
ชางโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
      2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานกอสราง ชางสํารวจ ชาง
กอสราง กอสราง ชางโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
     3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานกอสราง ชางสํารวจ ชางกอสราง กอสราง 
ชางโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  
   ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
        อัตราวาง     จํานวน  1  อัตรา 
        คาตอบแทน  ปวช.หรือเทียบเทา    9,400.-บาท  

ปวท.หรือเทียบเทา  10,840.-บาท  
ปวส.หรือเทียบเทา  11,500.-บาท  

       สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗   
 
 

-/1.11 ตําแหนง... 
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 1.11 ตําแหนงผูชวยนายชางเขียนแบบ สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของนายชางเขียนแบบ โดยมี
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
  หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานชางเขียนแบบ  ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
  ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  1.ดานการปฏิบัต ิ
  1.1 สํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ  งานสถาปตยกรรม  งานแผนที่  งานวิศวกรรมโครงสราง  และ
งานระบบตางๆ  ที่เกี่ยวของ  เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ 
  1.2 ศึกษาขอมูลของวัสดุกอสราง เพื่อนํามาใชในงานเขียนแบบใหเกิดความสมบูรณ 
  1.3 ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ  เพื่อใชในการเปดสอบราคาและนําไปสูการ
กอสรางตามวัตถุประสงค 
  1.4 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย  และระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับ
งานเขียนแบบ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  1.5 ปฏิบัติงาน  และสนับสนุนงานอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว 
  2.ดานการบริการ 
  2.1 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบแกผูรวมงามหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน  และใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง 
  2.2 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ และประชาชนทั่วไปเพื่อใหบริการและใหความชวยเหลือใน
งานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคสถาปตยกรรม  เทคนิคการจัดการงานกอสราง  เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล  ชางกอสราง  กอสราง  ชางโยธา  ชางเขียนแบบ  เทคนิคสถาปตยกรรม  สถาปตยกรรม หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
  2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน  ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคสถาปตยกรรม  เทคนิคการจัดการงานกอสราง  เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล  ชางกอสราง  ชางโยธา  ชางเขียนแบบ  เทคนิคสถาปตยกรรม  สถาปตยกรรม  หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
  3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคสถาปตยกรรม  เทคนิคการจัดการงานกอสราง  เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล  ชางกอสราง  ชางโยธา  ชางเขียนแบบ  เทคนิคสถาปตยกรรม  สถาปตยกรรมหรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได    
   ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
        อัตราวาง     จํานวน  2  อัตรา 
        คาตอบแทน  ปวช.หรือเทียบเทา    9,400.-บาท  

ปวท.หรือเทียบเทา  10,840.-บาท  
ปวส.หรือเทียบเทา  11,500.-บาท  

-/สิทธิประโยชน... 
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       สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗   

  1.12 ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา สงเสริมหรอืสนับสนุนการทํางานของนายชางโยธา โดยมีลักษณะงานที่
ตองปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
  หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานชางโยธา ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1 ดานการปฏิบัติการ  
      1.1 สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษา โครงการกอสรางตางๆ เพื่อใหตรงตาม
หลักวิชาชาง ความตองการของหนวยงาน และงบประมาณที่ไดรับ 
      1.2 ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอยีดของงานใหตรงกบัแบบรูปและรายการเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
      1.3 ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใชตามหลักวิชาชาง เพื่อประมาณราคาคากอสราง 
      1.4 ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางที่ไดรับมอบหมาย 
พรอมรายงานความกาวหนาของงาน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด 
  2. ดานการบริการ 
      2.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก
ผูใตบังคบับัญชา หรือเจาหนาที่ระดบัรองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อใหผูทีส่นใจได
รับทราบขอมูล ความรูตางๆ และมทีักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
       2.2 ประสานงานในระดับกลุม กบัหนวยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความชวยเหลือและรวมมอืในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางานของ
หนวยงานและปฏิบัติหนาที่อื่นทีเ่กี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
       2.3 ประชาสัมพันธอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน และผูมาติดตองานดานโยธาเพื่อให
เกิดความรู ความเขาใจหรือความพงึพอใจ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
                     ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทยีบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา กอสราง เทคนิคสถาปตยกรรม โยธา สํารวจ สถาปตยกรรม  
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
     2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา กอสราง เทคนิคสถาปตยกรรม โยธา สํารวจ 
สถาปตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
     3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา กอสราง เทคนิคสถาปตยกรรม โยธา สํารวจ สถาปตยกรรม  
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
   ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
        อัตราวาง     จํานวน  1  อัตรา 
        คาตอบแทน ปวช.หรือเทียบเทา   9,400.-บาท /ปวท.หรือเทียบเทา  10,840.-บาท  

                ปวส.หรือเทียบเทา  11,500.-บาท  
-/สิทธิประโยชน 
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       สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗   

 1.13 ตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟา สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของนายชางไฟฟา โดยมีลักษณะงาน
ที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
  หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานชางไฟฟา ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1 ดานการปฏิบัติการ  
      1.1 สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซอม ประดิษฐ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม การใช
งาน ดูแล บํารุงรักษา และใชงานเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรกลไฟฟา ระบบไฟฟา ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบ
ไฟฟาสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอร 
รับสงขอมูลขาวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ตองการของหนวยงานภายในและภายนอก 
      1.2 จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพื่อการวางแผนบํารุงรักษา 
      1.3 ปรับเทียบคามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวของเพื่อใชในการออกใบรับรองตามที่หนวยงาน 
หรือกฎหมายกําหนด 
      1.4 เบิกจาย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน ใหมี
จํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน 
  2. ดานการบริการ 
      2.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหา ใหแกผูใชงานและผูรับบรกิาร ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองและมีประสทิธิภาพ 
      2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมลูตางๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานเพื่อ
ประกอบการปฏบิัติงานไดอยางครอบคลมุ และมปีระสทิธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
                     ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชางไฟฟา ชางเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
      2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟา
กําลังอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชางไฟฟา ชางเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได     
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมไฟฟา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟากําลังอิเล็กทรอนิกส 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชางไฟฟา ชางเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 

-/ระยะเวลา... 
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   ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
        อัตราวาง     จํานวน  4  อัตรา 
        คาตอบแทน  ปวช.หรือเทียบเทา   9,400.-บาท /ปวท.หรือเทียบเทา  10,840.-บาท  

                 ปวส.หรือเทียบเทา  11,500.-บาท     
       สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗    

 1.14 ตําแหนงผูชวยนายชางศิลป สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของนายชางศิลป โดยมีลักษณะงานที่
ตองปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
  หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานชางศิลป ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1 ดานการปฏิบัติการ  
  1.1 ออกแบบงานศิลป บอรด ปายประกาศ ปายโฆษณา ฉาก เวทีของหนวยงาน ผังสถานที่ สื่อ
สิ่งพิมพ เพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความไดเปนอยางดี 
  1.2 ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณ การทํางานใหเปนระบบเพื่อใหอุปกรณอยูใน
สภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
  1.3 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานชางศิลป เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ดานการบริการ 
      2.1 ใหคําแนะนํา การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป การจัดนิทรรศการแกบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อเสรมิสรางความรูความเขาใจในงานศิลป 
      2.2 ชวยจัดทําสื่อสิ่งพมิพ คูมือ หนงัสือ แผนพับและนิทรรศการ เพื่อเผยแพรประชาสมัพันธ 
เสริมสรางภาพพจน และสงเสริมการออกแบบงานศิลป 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
        ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทาง วิจิตรศิลป การออกแบบ ศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา ศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและ
เครื่องประดับ เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ชางทองหลวง เทคนิคสถาปตยกรรม 
อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแตงภายใน ศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ มัณฑศิลป จิตกรรม ศิลปหัตถกรรม 
ศิลปประยุกต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
   2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทาง วิจิตรศิลป การออกแบบ ศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา ศิลปหัตถกรรมโลหะ
รูปพรรณและเครื่องประดับ เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ชางทองหลวง เทคนิค
สถาปตยกรรม อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแตงภายใน ศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ มัณฑศิลป จิตกรรม 
ศิลปหัตถกรรม ศิลปประยุกต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่  ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
    3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือ
ทาง วิจิตรศิลป การออกแบบ ศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา ศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและ 
 

-/เครื่องประดบั... 
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   เครื่องประดับ เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ชางทองหลวง เทคนิคสถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแตงภายใน ศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ มัณฑศิลป จิตกรรม ศิลปหัตถกรรม 
ศิลปประยุกต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
   ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
        อัตราวาง     จํานวน  1  อัตรา 
        คาตอบแทน  ปวช.หรือเทียบเทา    9,400.-บาท  

ปวท.หรือเทียบเทา  10,840.-บาท  
ปวส.หรือเทียบเทา  11,500.-บาท  

       สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗   

 1.15 ตําแหนงผูชวยนายชางเครื่องกล สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของนายชางเครื่องกล โดยมี
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
   หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานชางเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1 ดานการปฏิบัติการ  
      1.1 ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแกไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ 
อุปกรณ และงานดานเครื่องกล เพื่อใหพรอมใชอยูเสมอ 
      1.2 ดําเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นสวนเครื่องมือและอุปกรณ ติดตั้ง 
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเครื่องกลเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใชงาน 
      1.3 สํารวจ รวบรวมขอมูล จัดทําสถิติ ประวัติการบํารุงรักษา การซอมเครื่องจักรกล เครื่องมือ
กล ยานพาหนะ และงานดานเครื่องกล เพื่อเปนขอมูลหลักฐานสําหรับนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงงาน 
      1.4 ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรเครื่องยนต ตลอดจนแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้นเพื่อใหการ
ดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย 
      1.5 จัดเก็บ และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานใหมีสภาพ
พรอมใชงานอยูเสมอ 
   2. ดานการบริการ 
      2.1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานทัง้ภายในและภายนอกสวนราชการที่เกี่ยวของเพือ่ใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
      2.2 ใหคําแนะนําและบริการแกผูมาติดตอราชการ เพือ่ใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจในการทาํงาน 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
                     ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอืน่ที่เทยีบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ชางเครื่องยนต ชางยนต ชางกล โรงงาน ชางกล
โลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซอมบํารุง โลหะการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.
อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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      2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ชางเครื่องยนต ชางยนต ชางกล 
โรงงาน ชางกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซอมบํารุง โลหะการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  
    3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือ
ทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ชางเครื่องยนต ชางยนต ชางกล โรงงาน ชางกล
โลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซอมบํารุง โลหะการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.
อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได    
   ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
        อัตราวาง     จํานวน  1  อัตรา 
        คาตอบแทน  ปวช.หรือเทียบเทา   9,400.-บาท /ปวท.หรือเทียบเทา  10,840.-บาท  

                 ปวส.หรือเทียบเทา  11,500.-บาท     
    สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗    

 1.16 ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานหองสมุด  สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของเจาพนักงานหองสมุด 
โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
   หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปน  ตองใชผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานหองสมุด  ตามแนวทาง  แบบอยาง  ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต  การ
กํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1.ดานการปฏิบัติ 
      1.1 ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อเตรียมการจัดระบบหนังสือ 
      1.2 ชวยบรรณารักษในการจัดและจําแนกทรัพยากรสารสนเทศ  เชน  ใหเลขหมูและขยาย
เลขหมูหนังสือ  จัดทําคําคน ดัชนี  กฤตภาค  บรรณานุกรม  เปนตน เพื่อการบริการและการสืบคน 
      1.3 พิจารณาจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด  เพื่อใหมีหนังสือและสิ่งพิมพที่มีคุณภาพ
บริการแกประชาชน 
      1.4 ดูแล เก็บรักษา  ซอมแซมหนังสือ  เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชบริการ 
      1.5 ดูแล อาคาร  สถานที่  วัสดุครุภัณฑของหองสมุด  เพื่อใหหองสมุดมีบรรยากาศที่ดี 
      1.6 ศึกษา  และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ  กฎหมาย  และระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ
กับงานหองสมุด  เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
      1.7 ปฏิบัติงาน  และสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว 
  2. ดานการบริการ 
      2.1  ใหบริการแนะนําแหลงขอมูลและวิธีการใชหองสมุดบริการขอมูลทางคอมพิวเตอรแก
บุคคลหรือหนวยงานที่เขาใช บริการ  เพื่ออํานวยความสะดวก 
      2.2 รวมจัดกิจกรรและเผยแพรขอมูลขาวสาร  เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขาใชบริการหองสมุด 
      2.3 สงเสริมการมีสวนรวมจากเอกชน  ประชาชนและองคกรตางๆ  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหองสมุด 
 

-/คุณสมบัต.ิ.. 
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  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบ
ไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบรรณารักษ  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
  2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือคุณวุฒิ
อยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้  ในสาขาวิชาหรือทางบรรณารักษ  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.
อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
        อัตราวาง     จํานวน  1  อัตรา 
        คาตอบแทน  ปวช.หรือเทียบเทา    9,400.-บาท  

ปวท.หรือเทียบเทา  10,840.-บาท  
ปวส.หรือเทียบเทา  11,500.-บาท     

    สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗   

 1.17 ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน  สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
   หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจําเปน  ตองใชผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานดานพัฒนาชุมชน  ตามแนวทาง  แบบอยาง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  
ภายใตการกํากับแนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1.ดานการปฏิบัติ 
      1.1 สํารวจขอมูลเบื้องตนเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน  ตลอดจนสงเสริมพัฒนา
ประสานงาน  ติดตามและสนับสนุนการจัดเกบ็ขอมลูในกาพัฒนาชุมชน  เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนและสนับสนุน
การดําเนินงานของทองถิ่นไดตรงตามความตองการและสถานการณของชุมชน 
      1.2 สงเสริมและกระตุนใหชุมชนมีความเขาใจ  และมีความคิดริเริ่ม  เพื่อเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนและทอถิ่นของตนโดยมุงพึ่งพาตนเองเปนหลักและยึดคนในชุมชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา 
      1.3 สงเสริม สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชน เพื่อสรางพลังชุมชนใหเปนฐานการ
พัฒนาชุมชนอยางถูกตองเขมแข็ง  ตลอดจนแสวหาและพัฒนาผูนําชุมชน  ผูนํากลุม/องคกร และเครือขายองคกร
ประชาชน  ในการเปนที่ปรึกษากลุม/องคกร  และเครือขายองคกรประชาชน 
      1.4 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนกระบวนการกลุม  
รวมทั้งกระบวนการชุมชนในรูปแบบตางๆใหประชาชนในชุมชนสามารถคิดคน วิเคราะห  ตัดสินใจ  วางแผนและ
ดําเนินการแกไขปญหาความตองการของตนเองและชุมชน เพื่อให สามารถบริหารจัดการชุมชนและทองถิ่นของ
ตนเองสูการเปนชุมชนเขมแข็ง 
      1.5 สงเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  ใหคําปรึกษา  แนะนําดานวิชาการและการปฏิบัติงานดาน
เศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก  ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนตางๆ  แกกลุมองคกร เครือขายองคกร
ประชาชน และชุมชนในระดับอําเภอ ตําแบล  หมูบาน  เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได  ในทางเศรษฐกิจ และ
เศรษฐกิจฐานราก มีความเขมแข็ง  สมดุล  และมั่นคง 
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      1.6 ใหความรูเบื้องตนแกประชาชนในดานตาง  ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนตลอดจนดําเนินการและ
เอื้ออํานวยใหเกิดเวทีประชาคม  หรือเวทีชุมชนในรูปแบบตางๆ   เพื่อใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
      1.7 เปนผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาทองถิ่น  ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความ
สนใจ เขาใจและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
      1.8 รวมจัดทําโครงการตางๆรวมกับประชาชนในพื้นที่ เชน โครงการกองทุนหมูบาน  โครงการ
ชุมชนพอเพียง  โครงการ SML เปนตน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพื้นที่และเสริมสรางใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง 
      1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ  กฎหมาย  และระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ
กับงานพัฒนาชุมชน  และงานบรรเทาทุกขแกผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  และเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาส  
เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
      1.10 ปฏิบัติงาน  และสนับสนุนงานอื่น  ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว 
  2. ดานการบริการ  
       2.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว  
เพื่อนําไปใชประโยชนในการหาขอบกพรองและหาแนวทางปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานคราวตอไป 
      2.2 ตอบปญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแกหนวยงายที่
เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรวมมือและความเขาใจที่ดีตอกันทุกฝาย 
      2.3 ติดตอประสานงานหนวยงานองคกรอื่นๆที่เกี่ยวของ  เพื่อบริการชวยเหลือบําบัด แกไข
ปญหาแกชุมชน  ประชาชนในทุกดาน 
      2.4 เผยแพรประชาสัมพันธผลงานการดําเนินงาน  วิธีการ งานพัฒนาชุมชนเพื่อสรางความรู
ความเขาใจและกระตุนปลูกฝงใหประชาชนมีความสนใจใหความรวมมือ  มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และมีทัศนคติที่ดีตอองคกร  ตอชุมชน 
      2.5 ใหคําแนะนําตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบใหแกหนวยงานราชการ  
เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพื่อใหผูสนใจไดรับทราบขอมูลและใหความรูตางๆที่เปนประโยชน 
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  1 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 
  2.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทกุสาขาวิชาที่ 
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.รับรอง 
  3.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.รับรอง 
   ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
        อัตราวาง     จํานวน  2  อัตรา 
        คาตอบแทน ปวช.หรือเทียบเทา    9,400.-บาท / ปวท.หรือเทียบเทา  10,840.-บาท  

      ปวส.หรือเทียบเทา  11,500.-บาท     
    สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗   

2.ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ (ตําแหนงสําหรับผูมีทักษะ)    
 2.1 ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  มีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

หนาที่ความรับผิดชอบ   ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของ 
เล็กๆนอยๆของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่งตามรายละเอียดแนบทายมาตรฐานนี้และปฏิบัติงานตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครือ่งจกัรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษาและ
แกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง  ดังนี้ 
  -รถกะบะเท  ความจุต่ํากวา 5 ลูกบาศกหลา 
  -รถฟารมแทรคเตอรทุกชนิด 
  -รถเทรคเตอรตัดหญา 
  -รถบดลอยางชนิดขับเคลื่อนดวยตัวเอง  ขนาดต่ํากวา 8 ตัน 
  -รถอัดฉีด 
  -รถบรรทุกน้ํา 
  -รถไมกวาด 
  -รถยกชนิดงาแซะ (FORK LIFT) ขนาดไมเกิน 5 ตัน 
  -รถยกชนิดแครีเครน (KARRY CRANE) ขนาดไมเกิน 5 ตัน 
  -รถบดไอน้ํา  ขนาดต่ํากวา 8 ตัน 
  -รดบดสั่นสะเทือน  ขนาดต่ํากวา  8  ตัน 
  -รถบดลอเหล็ก  2 ลอ  ขนาดต่ํากวา 8 ตัน 
  -รถบดลอเหล็ก 3 ลอ ขนาดต่ํากวา 8 ตัน 
  -รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนดวยตัวเอง  ขนาดต่ํากวา 8 ตัน 
  -รถยกชนิดทรัคเครน (TRUCK CRANE) 
  -เครื่องทําลายคอนกรีต 
  -รถยกกระเชา 
  -รถบัสติดแอรขนาดเครื่องยนตตั้งแต 150 บี.เอช.พี ขึ้นไป  ชวงยาวระหวางลอหนา ถึงลอหลัง
ตั้งแต 5.5 เมตร  และขนาดความยาวของรถทั้งหมดไมต่ํากวา 10 เมตร 
  -รถซอมบํารุง 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   มีความรูความสามารถ  ความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาเปนอยางดี  และเคย
ปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป  โดยมีใบรับรองจากหนวยงานหรือสวนราชการ  และไดรับ
ใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกําหนด 
        ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑   ป 
        อัตราวาง  จํานวน  3  อัตรา 
        คาตอบแทน     9,400 .-บาท   
  สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗   

  2.2 ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง     มีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
   หนาที่และความรับผิดชอบ   ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไข
ขอขัดของเล็กๆนอยๆของเครื่องจักรกลขนาดกลางชนิดใดชนิดหนึ่งตามรายละเอียดแนบทายมาตรฐานนี้และ
ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
        ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบํารุงรักษา
และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง  ดังนี้ 
     -รถแทรคเตอรขนาดเครื่องยนต ขนาดต่ํากวา 150 บี.เอช.พี.ลงมา 
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     -รถตักทุกชนิด(LOADER ALL TYPES) ขนาดต่ํากวา 150 บี.เอช.พ ี
    -รถกะบะเท ความจุตั้งแต ๕-๑๐ ลูกบาศกหลา 
    -รถพนยาง(BITUMINOUS DISTRIBUTER) 
    -รถลากพวงขนาดตั้งแต ๒๐ ตันลงมา 
     -รถตีเสน(ROAD MARKER) 
     -รถบดไอน้ํา ขนาดตั้งแต ๘ ตันขึ้นไป 
     -รถบดสั่นสะเทือน ขนาดตั้งแต ๘ ตันข้ึนไป 
     -รถบดลอเหล็ก ๒ ลอ ขนาดตั้งแต ๘ ตันข้ึนไป 
    -รถบดลอเหล็ก ๓ ลอ ขนาดตั้งแต ๘ ตันข้ึนไป 
     -รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนดวยตนเอง ขนาดตั้งแต ๘ ตันข้ึนไป 
     -รถบดลอยางชนิดขับเครื่องดวยตัวเอง ขนาดต้ังแต 8 ตันข้ึนไป 
    -รถยกชนิดงาแซะ(FORK LIFT) เกินกวา ๕ ตัน 
    -รถยกชนิดแครีเครน(KARRY CRANE) เกินกวา ๕ ตัน   
       คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   มีความรูความสามารถ  ความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลางเปนอยางดี  และเคย
ปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป  โดยมีใบรับรองจากหนวยงานหรือสวนราชการ  และไดรับ
ใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกําหนด 
        ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑   ป 
        อัตราวาง  จํานวน  7  อัตรา 
        คาตอบแทน     15,000 .-บาท   
      สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  2.3  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก   มีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
  หนาที่ความรับผิดชอบ   ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของ
เล็กๆนอยๆของเครื่องจักรกลขนาดหนักชนิดใดชนิดหนึ่งตามรายละเอียดแนบทายมาตรฐานนี้และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
       ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบํารุงรักษา
และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ  ของเครื่องจักรกลขนาดหนักชนิดใดชนิดหนึ่งดังนี้ 
     -รถแทรคเตอรขนาดเครื่องยนต ขนาดตั้งแต 150 บี.เอช.พี.ขึ้นไป 
     -รถปาดดินชนิดขับเคลื่อนดวยตนเอง 
     -รถกะบะเท ความจุตั้งแต 10 ลูกบาศกหลาขึ้นไป 
     -รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด 
     -รถลาก รถพวง ขนาดต้ังแต 20 ตันข้ึนไป 
    -เครื่องปูแอสฟลทผสมเสรจ็(POWER หรือ FINISHER) 
     -รถยกชนิดทรัคเครน ขนาดเกิน 5 ตันขึ้นไป 
     -เครื่องผสมดินชนิดขับเคลื่อน(SELF PROPELLES STABILLIZER) 
     -รถเกลี่ย(MOTER GRADER)ขนาดตั้งแต ๑๕๐ บี.เอส.พี.ขึ้นไป 
     -รถตักทุกชนิด(LOADER ALL TYPE)ขนาดต้ังแต ๑๕๐ บี.เอส.พี.ขึ้นไป  
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         คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
    มีความรูความสามารถ  ความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักเปนอยางดี  และเคย
ปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป  โดยมีใบรับรองจากหนวยงานหรือสวนราชการ  และไดรับ
ใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกําหนด  

        ระยะเวลาการจาง   ไมเกิน   ๑   ป 
        อัตราวาง  จํานวน  4  อัตรา 
        คาตอบแทน     15,000 .-บาท   

        สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

3.ประเภทพนักงานจางทั่วไป 
  3.1 คนงานทั่วไป(ขับรถยนต) 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    ขับรถยนต  บํารุงรักษา  ทําความสะอาดรถยนต  และแกไขขอขัดของ
เล็กๆ นอยๆ ในการใชรถยนตดังกลาว  หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวของและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

            หนาที่ความรับผิดชอบ   ขับรถยนต  บํารุงรักษา  ทําความสะอาดรถยนตและแกไขขอขัดของ
เล็กนอยๆ  ในการใชรถยนตดังกลาว  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

     คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาที่และ
ไดรับใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมายกําหนด 
       ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑   ป 
       อัตราวาง  จํานวน  14  อัตรา 
      คาตอบแทน    9,000 .-บาท   
     สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  

 3.2 คนงานทั่วไป(คนสวน)  
   หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานดูแลบํารุงรักษาสนามหญา  สวนหยอม  สวนสาธารณะ  สวน
ดอกไม  ไมประดับ  หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย            
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานดูแลบํารุงรักษาสนามหญา  สวนหยอม  สวนสาธารณะ  สวนดอกไม  ไม
ประดับ  หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
        คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    
   มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหนาที่ความรับผิดชอบเปนอยางดี               
   ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
         อัตราวาง  จํานวน  2  อัตรา  
         คาตอบแทน     9,000 .-บาท   

    สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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3.3 คนงานทั่วไป(คนงานศูนยคชศึกษา)  
   หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 

      ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป  และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
        คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    
  มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหนาที่ความรับผิดชอบเปนอยางดี 
                ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
         อัตราวาง  จํานวน  2  อัตรา  
         คาตอบแทน     9,000 .-บาท   

    สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 3.4 คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานกอสราง) 
   หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป  โดยปฏิบัติงานชั้นตนในการกอสราง 
ซอมประกอบครุภัณฑหรือสิ่ งกอสรางตางๆ ที่ เกี่ ยวกับปูนและคอนกรีต  กออิฐ  ฉาบปูน  ผสมปูน                        
ปูกระเบื้องซอมแซมอาคารเกี่ยวกับงานปูน ภายในศูนยคชศึกษา และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
           ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป  โดยปฏิบัติงานช้ันตนในการกอสราง ซอม
ประกอบครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตางๆ ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต  กออิฐ  ฉาบปูน  ผสมปูน  ปูกระเบื้องซอมแซม
อาคารเกี่ยวกับงานปูน ภายในศูนยคชศึกษา และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย   

      คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    
  มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหนาที่ความรับผิดชอบเปนอยางดี 
                ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
         อัตราวาง  จํานวน  1  อัตรา  
         คาตอบแทน     9,000 .-บาท   
    สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 3.5 คนงานทั่วไป(ดูแลสนามแสดงชาง) 
   หนาที่และความรับผิดชอบ งานดูแลความเรียบรอยภายในบริเวณสนามแสดงชาง และปฏิบัติงาน
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
           ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  งานดูแลความเรียบรอยภายในบริเวณสนามแสดงชาง และปฏิบัติงานตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    
  มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหนาที่ความรับผิดชอบเปนอยางดี 
                ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
         อัตราวาง  จํานวน  1  อัตรา  
         คาตอบแทน     9,000 .-บาท   

    สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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3.6 คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานสํารวจ)  
   หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานเบื้องตนเกี่ยวกับงานสํารวจที่ไมยาก  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดย
หัวหนาชุดสํารวจ  ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวของ  และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
           ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ถางปา วัดระยะ  ถือไมวัดระดับ  ทําหมุดหลักฐาน ตั้งกลองระดับ  ตั้งกลอง
แนว เก็บรักษาเครื่องมือ  อุปกรณในการสํารวจ  งานอื่นใดที่เกี่ยวของและปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
        คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    
  มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหนาที่ความรับผิดชอบเปนอยางดี 
                ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
         อัตราวาง  จํานวน  1  อัตรา  
         คาตอบแทน     9,000 .-บาท   

    สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

3.7 คนงานทั่วไป(ชางไม) 
   หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป  โดยปฏิบัติงานชั้นตนในการสราง ซอม
และประกอบครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตางๆ ที่ทําดวยไม หรือวัสดุอื่นใดที่ใชไมแทน  และปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
           ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป  โดยปฏิบัติงานช้ันตนนการสราง ซอมและ
ประกอบครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตางๆที่ทําดวยไม หรือวัสดุอื่นใดที่ใชไมแทน  และปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
        คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    
  มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหนาที่ความรับผิดชอบเปนอยางดี 
                ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
         อัตราวาง  จํานวน  1  อัตรา  
         คาตอบแทน     9,000 .-บาท   

    สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

3.8 คนงานทั่วไป(ชางปูน)  
   หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป  โดยปฏิบัติงานชั้นตนในการกอสราง 
ซอมประกอบครุภัณฑหรือสิ่ งกอสรางตางๆ ที่ เกี่ ยวกับปูนและคอนกรีต  กออิฐ  ฉาบปูน  ผสมปูน                        
ปูกระเบื้องซอมแซมอาคารเกี่ยวกับงานปูน และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
           ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป  โดยปฏิบัติงานชั้นตนในการกอสราง 
ซอมประกอบครุภัณฑหรือสิ่ งกอสรางตางๆ ที่ เกี่ ยวกับปูนและคอนกรีต  กออิฐ  ฉาบปูน  ผสมปูน                        
ปูกระเบื้องซอมแซมอาคารเกี่ยวกับงานปูน และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
        คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    
  มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหนาที่ความรับผิดชอบเปนอยางดี 
                ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
         อัตราวาง  จํานวน  1  อัตรา  
         คาตอบแทน     9,000 .-บาท   

     

-/สิทธิ... 



-27- 

   สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

3.9 คนงานทั่วไป(คนงานเครื่องสูบนํ้า) 
   หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานดูแลบํารุงรักษา  หรือซอมแซมเครื่องจักรกล  เกี่ยวกับการสูบ
น้ําเพื่อกิจการตางๆของทางราชการ  เชน  ชวยเหลือการเกษตร  กิจการประปาชนบท  การประมง  หรืองานอื่นใดที่
เกี่ยวของและปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
           ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานดูแลบํารุงรักษา  หรือซอมแซมเครื่องจักรกล  เกี่ยวกับการสูบน้ํา
เพื่อกิจการตางๆของทางราชการ  เชน  ชวยเหลือการเกษตร  กิจการประปาชนบท  การประมง  หรืองานอื่นใดที่
เกี่ยวของและปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
        คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง     
  มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหนาที่ความรับผิดชอบเปนอยางดี 
                ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
         อัตราวาง  จํานวน  1  อัตรา  
         คาตอบแทน     9,000 .-บาท   

    สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

3.10 คนงานทั่วไป(ประจํารถกูภัย)   
   หนาที่ความรับผิดชอบ  ทําหนาที่เปนพนักงานประจํารถกูภัย  ชวยเหลือในการกูภัยประจํารถกูภัย  
ชวยเหลือในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถกูภัย หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 
           ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ทําหนาที่เปนพนักงานประจาํรถกูภัย  ชวยเหลือในการกูภัยประจํารถกูภัย  ชวยเหลือ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถกูภัย หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 
        คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    
  มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหนาที่ความรับผิดชอบเปนอยางดี 
                ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
         อัตราวาง  จํานวน  1  อัตรา  
         คาตอบแทน     9,000 .-บาท   
    สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

3.11 คนงานทั่วไป(พนักงานดับเพลิง)   
   หนาที่ความรับผิดชอบ  ทําหนาที่เปนพนักงานประจาํรถดับเพลงิ ชวยเหลือในการดับเพลิงประจํา
รถบรรทุกน้ํา ชวยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ําหรืองานอื่นใดเกี่ยวของและปฏิบัติงานตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
           ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ทําหนาที่เปนพนักงานประจํารถดับเพลิง ชวยเหลือในการดับเพลิงประจํา
รถบรรทุกน้ํา ชวยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ําหรืองานอื่นใดเกี่ยวของและปฏิบัติงานตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
        คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    
  มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหนาที่ความรับผิดชอบเปนอยางดี 
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                ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
         อัตราวาง  จํานวน  1  อัตรา  
         คาตอบแทน     9,000 .-บาท   
    สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

3.12 คนงานทั่วไป(เจาหนาที่ขนสง)   
   หนาที่ความรับผิดชอบ  ดูแลรักษาและทําความสะอาดภายในตัวอาคารสถานีและบริเวณสถานี
ขนสงจัดรถที่เขาใชสถานีขนสง  จอดใหเปนระเบยีบ ลงเวลารถเขา –ออกสถานีขนสง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
           ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ดูแลรักษาและทําความสะอาดภายในตัวอาคารสถานีและบริเวณสถานี
ขนสงจัดรถที่เขาใชสถานีขนสง  จอดใหเปนระเบยีบ ลงเวลารถเขา –ออกสถานีขนสง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
        คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    
  มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหนาที่ความรับผิดชอบเปนอยางดี 
                ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน   ๑  ป 
         อัตราวาง  จํานวน  1  อัตรา  
         คาตอบแทน     9,000 .-บาท   
    สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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