(ผนวก ก.)
รายละเอียดแนบทายประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
............................................................................
1.ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ (ตําแหนงสําหรับผูมีคุณวุฒิ)
1.1 ตําแหนงผูชวยนักสันทนาการ สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของนักสันทนาการ โดยมีลักษณะ
งานที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
หนาที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถ
ทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสันทนาการ ภายใตการกํากับ แนะนํา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 ดานการปฏิบัติการ
1.1 ดําเนินการ และจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาเยาวชน 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 ที่เกี่ยวขอ งดานสันทนาการ เพื่อเปนขอมูลที่เป น
ประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางาน โครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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
วางแผนการทํางานดานสันทนาการตามที่ไดรั บมอบหมาย หรือรวมดําเนินการวางแผนการ
ทํางานของหนวยงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานดานสันทนาการเปนไปตาม
เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานงานดานสันทนาการกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานสันทนาการใหเปนไปอยางราบรื่น และแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว
3.2 ประสานนโยบายและจั ดทํ ายุท ธศาสตร ขององคก รปกครองส วนท อ งถิ่นและร วมกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อคุมครองพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน ปองกันแกไขปญหาและสงเสริมความประพฤติของ
นักเรียนและนักศึกษาอยางยั่งยืน
-/4.ดานบริการ...

-24. ดานบริการ
ให คําแนะนํา บริ ก าร และเผยแพรความรู ทางวิชาการเบื้ องตนดานสั นทนาการแกนัก เรี ยน
นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ ประชาชนทั่วไป และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหมีความรูและ
ความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ไดรั บปริญญาตรีห รือคุณวุฒิอ ยางอื่นเทียบไดในระดับ เดียวกั น ในสาขาวิชาหรือ ทาง พลศึกษา
จิ ตวิท ยา โภชนาการ ศึก ษาศาสตร หรื อ ในสาขาวิชาหรื อ ทางอื่ นที่ ก.จ.,ก.ท. หรื อ ก.อบต.กํ า หนดวา ใชเ ป น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ระยะเวลาการจาง
ไมเกิน ๑ ป
อัตราวาง
จํานวน 1 อัตรา
คาตอบแทน
15,000 .- บาท
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ และเงื่ อ นไขเกี่ ยวกั บ พนัก งานจ าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก ไขเพิ่ ม เติม
1.2 ตํา แหนงผูชวยเจา พนักงานประชาสั มพันธ ส ง เสริ มหรื อ สนับ สนุนการทํ างานของเจ าพนัก งาน
ประชาสัมพันธ โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
หนา ที่ความรับผิดชอบ ปฏิบั ติงานในฐานะผู ป ฏิบั ติงานระดับ ตนซึ่ ง ไม จํ าเป นตอ งใชผู สํ าเร็ จ
การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญา ปฏิบั ติง านดานประชาสั ม พันธ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีก ารที่ ชัดเจน
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 ชี้แจงทั่วๆไป 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 และเอกสารเกี่ยวกับความรูในดานตางๆ เพื่อประชาสัมพันธงานของหนวยงาน
2.2 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัตงิ านที่อยูในความรับผิดชอบแกผูรวมงาน
หรือหนวยงานทีเ่ กี่ยวของเพื่อความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน และใหการดําเนินงานสําเร็จ ลุลวง
-/2.3 ประสาน...

-32.3 ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน ตางหนวยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อ
ใหบริการ หรือขอความรวมมือเกี่ยวกับขอมูลเพื่อใชในงานประชาสัมพันธที่ตนรับผิดชอบ
2.4 อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ ดวยการใหความรูในดานตางๆ ตามที่ตนปฏิบัติหนาที่
อยูในอํานาจหนาที่ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานขอมูลขาวสารที่ดีจากรัฐ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางบั ญ ชี การขาย พณิ ช ยการ เลขานุ ก าร เทคนิ ค การตลาด การจั ด การ การธนาคารและธุ ร กิ จ การเงิ น
ภาษาตางประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ การทองเที่ยว นิเทศ
ศาสตร สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรั บ ประกาศนียบั ตรวิชาชีพ เทคนิคหรื อ คุณวุฒิ อ ยางอื่ นที่ เที ยบไดในระดับ เดียวกั น 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
ทางบั ญ ชี การขาย พณิ ช ยการ เลขานุ ก าร เทคนิ ค การตลาด การจั ด การ การธนาคารและธุ ร กิ จ การเงิ น
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 คุณวุฒิ ปวช. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท
คุณวุฒิ ปวท. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 10,840.-บาท
คุณวุฒิ ปวส. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500.-บาท
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔7 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.3 ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเกษตร สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของเจาพนักงานการเกษตร
โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
หนา ที่ความรับผิดชอบ ปฏิบั ติงานในฐานะผู ป ฏิบั ติงานระดับ ตนซึ่ ง ไม จํ าเป นตอ งใชผู สํ าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานการเกษตร ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 ดานการปฏิบัติการ
1.1 ชวยทําการศึก ษา คนควา วิจัย พัฒ นา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห ตรวจสอบ รับ รอง
ทางดานวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและใหมีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.2 ผลิต และใหบริการ ดานพืช ไหม และปจจัยการผลิต เพื่อใหไดผลผลิตตามเปาหมาย และ
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
1.3 ปฏิบัติการดานวิชาการเกษตร เชน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายการพัฒนา ที่ดิน
การสง เสริ ม การเกษตร การจั ดการไร นา การใชน้ํา เป นตน เพื่ อสนับสนุนงานวิชาการ และเผยแพรความรู แก
เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
-/1.4 ชวยวางแผน...

-41.4 ชวยวางแผน สงเสริมการผลิต จัดทําโครงการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกรและสงเสริม
กระบวนการเรียนรูดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชนการอนุรักษฟนฟูการปลูกพืชประจําถิ่นการอนุรักษธรรมชาติ
โดยลดการใชสารเคมีในการเกษตร เพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรและอนุรักษพันธพืชหายาก
1.5 ชวยตรวจและควบคุมการนําเขา สงออก และการนําผานของพืช ผลผลิตจากพืชและวัสดุ
การเกษตรและชวยทดสอบเพื่อออกใบอนุญาต และเพื่อควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมาย
1.6 จั ดเตรี ยม ตรวจสอบ ดูแลรั ก ษาเครื่ อ งมือ อุป กรณตางๆ ที่ ใชในการปฏิบั ติงานเพื่ อ ให
สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.7 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2. ดานการบริการ
2.1 สาธิต แนะแนว ส ง เสริ ม ฝ ก อบรม และถายทอดเทคโนโลยีก ารเกษตร แก เ กษตรกร
ยุวเกษตร หรือบุคคลทั่วไป เพื่อนําความรู ไปปฏิบัติ
2.2 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ และแนะแนวทางการแกปญหาการเกษตรเพือ่ ให มีการ
แกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 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. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางเกษตรศาสตร การเกษตร ธุรกิจเกษตร ชางกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตรการเกษตร เทคโนโลยี
ภูมิทัศนหรืออนุปริญญาหลักสูตร 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 คุณวุฒิ ปวช. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท
คุณวุฒิ ปวท. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 10,840.-บาท
คุณวุฒิ ปวส. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500.-บาท
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔7 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.4 ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
หนาที่ความรับผิดชอบ ปฏิบั ติง านในฐานะผูป ฏิบัติงานระดับ ตน ซึ่ งไมจํ าเป นตอ งใชผู สํ าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญ ญาปฏิบั ติง านดานพั ฒนาชุมชน ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีก ารที่ชัดเจน
ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
-/ ลักษณะงาน...

-5ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ดานการปฏิบัติ
1.1 สํ ารวจขอ มูล เบื้ องตนเพื่อ จัดทําแผนปฏิบั ติง านพัฒ นาชุมชน ตลอดจนส งเสริ มพั ฒนา
ประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลในกาพัฒนาชุมชน เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนและสนับสนุน
การดําเนินงานของทองถิ่นไดตรงตามความตองการและสถานการณของชุมชน
1.2 สงเสริมและกระตุนใหชุมชนมีความเขาใจ และมีความคิดริเริ่ม เพื่อเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนและทอถิ่นของตนโดยมุงพึ่งพาตนเองเปนหลักและยึดคนในชุมชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา
1.3 ส งเสริม สนับ สนุนให มีการรวมกลุ มของประชาชน เพื่ อสรางพลังชุมชนใหเปนฐานการ
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 ตําบล หมูบาน เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได ในทางเศรษฐกิจ และ
เศรษฐกิจฐานราก มีความเขมแข็ง สมดุล และมั่นคง
1.6 ใหความรูเบื้องตนแกประชาชนในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนตลอดจนดําเนินการและ
เอื้ออํานวยใหเกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบตางๆ เพื่อใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1.7 เป นผูนําและเปนที่ป รึกษากลุมในการพัฒนาท องถิ่น ดูแลสง เสริมประชาชนใหมีความ
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 ปฏิบั ติง าน และสนับ สนุนงานอื่น ตามที่ ไดรั บ มอบหมาย เพื่ อ สนับ สนุนให อ งคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2. ดานการบริการ
2.1 ติดตามผลการปฏิบัติง านพัฒ นาชุมชน และจัดทํ ารายงานผลการปฏิบั ติงานดังกลาว
เพื่อนําไปใชประโยชนในการหาขอบกพรองและหาแนวทางปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานคราวตอไป
2.2 ตอบป ญ หาและชี้แจงการปฏิบั ติง านเบื้ องตนเกี่ ยวกั บการพั ฒ นาชุมชนแก ห นวยงายที่
เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรวมมือและความเขาใจที่ดีตอกันทุกฝาย
2.3 ติดตอประสานงานหนวยงานองคกรอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อบริการชวยเหลือบําบัด แกไข
ปญหาแกชุมชน ประชาชนในทุกดาน
2.4 เผยแพรประชาสัมพันธผลงานการดําเนินงาน วิธีการ งานพัฒนาชุมชนเพื่อสรางความรู
ความเขาใจและกระตุนปลูกฝงใหประชาชนมีความสนใจใหความรวมมือ มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและมีทัศนคติที่ดีตอองคกร ตอชุมชน
2.5 ใหคําแนะนําตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบใหแกหนวยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูสนใจไดรับทราบขอมูลและใหความรูตางๆที่เปนประโยชน
-/คุณสมบัติ…

-6คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. รับรอง
2.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.รับรอง
3.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.รับรอง
ระยะเวลาการจาง
ไมเกิน ๑ ป
อัตราวาง
จํานวน 1 อัตรา
คาตอบแทน คุณวุฒิ ปวช. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท
คุณวุฒิ ปวท. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 10,840.-บาท
คุณวุฒิ ปวส. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500.-บาท
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
1.5 ตําแหนงผูชวยนายชางสํารวจ สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของนายชางสํารวจ โดยมีลักษณะ
งานที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
หนา ที่ความรับผิดชอบ ปฏิบั ติงานในฐานะผู ป ฏิบั ติงานระดับ ตนซึ่ ง ไม จํ าเป นตอ งใชผู สํ าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานชางสํารวจ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 ดานการปฏิบัติการ
1.1 สํารวจ รังวัด คํานวณ ตรวจสอบ จั ดทําแผนที่ แผนผัง เพื่อใหทราบรายละเอียด และ
เปนไปตามแบบที่กําหนด สามารถนําไปใชประโยชนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 แกไขปญหาเบือ้ งตนจากการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายของงานที่กาํ หนดไว
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
เพื่อใหบุคคลทีม่ ีความรู ความสามารถมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
2.2 ติดตอประสานกับหนวยงานหรือเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาที่อื่นทีเ่ กี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
-/ คุณสมบัติ...

-7คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานกอสราง ชางสํารวจ ชางกอสราง กอสราง
ชางโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรั บประกาศนียบั ตรวิชาชีพเทคนิคหรือ คุณวุฒิอ ยางอื่นที่เ ทียบไดในระดับ เดียวกั น 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 คุณวุฒิ ปวช. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท
คุณวุฒิ ปวท. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 10,840.-บาท
คุณวุฒิ ปวส. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500.-บาท
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
1.6 ตําแหนงผูชวยนายชางเขียนแบบ สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของนายชางเขียนแบบ โดยมี
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
หนา ที่ความรับผิดชอบ ปฏิบั ติงานในฐานะผู ป ฏิบั ติงานระดับ ตนซึ่ ง ไม จํ าเป นตอ งใชผู สํ าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานชางเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ดานการปฏิบัติ
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
-/คุณสมบัติ…

-8คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิ ค วิ ศ วกรรมโยธา เทคนิ ค สถาป ต ยกรรม เทคนิ ค การจั ด การงานก อ สร า ง เทคนิ ค เขี ย นแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ชางกอสราง กอสราง ชางโยธา ชางเขียนแบบ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรั บ ประกาศนียบั ตรวิชาชีพ เทคนิค หรื อ คุณวุฒิ อ ยางอื่ นที่เ ที ยบไดในระดับ เดียวกั น ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปตยกรรม เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่อ งกล ชางกอ สร าง ชางโยธา ชางเขียนแบบ เทคนิคสถาป ตยกรรม สถาป ตยกรรม หรื อ ใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิ ค วิ ศ วกรรมโยธา เทคนิ ค สถาป ต ยกรรม เทคนิ ค การจั ด การงานก อ สร า ง เทคนิ ค เขี ย นแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ชางกอสราง ชางโยธา ชางเขียนแบบ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมหรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ระยะเวลาการจาง
ไมเกิน ๑ ป
อัตราวาง
จํานวน 2 อัตรา
คาตอบแทน คุณวุฒิ ปวช. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท
คุณวุฒิ ปวท. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 10,840.-บาท
คุณวุฒิ ปวส. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500.-บาท
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
1.7 ตํา แหนงผูช วยนายช างเครื่องกล สงเสริม หรือ สนับ สนุนการทํางานของนายชางเครื่ องกล โดยมี
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
หนา ที่ความรับผิดชอบ ปฏิบั ติงานในฐานะผู ป ฏิบั ติงานระดับ ตนซึ่ ง ไม จํ าเป นตอ งใชผู สํ าเร็ จ
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. ดานการ...

-92. ดานการบริการ
2.1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานทัง้ ภายในและภายนอกสวนราชการที่เกี่ยวของเพือ่ ใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.2 ใหคําแนะนําและบริการแกผมู าติดตอราชการ เพือ่ ใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจในการทํางาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ชางเครื่องยนต ชางยนต ชางกล โรงงาน ชางกล
โลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซอ มบํารุง โลหะการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่ นที่ ก.จ.,ก.ท. หรื อ
ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรั บประกาศนียบั ตรวิชาชีพเทคนิคหรือ คุณวุฒิอ ยางอื่นที่เ ทียบไดในระดับ เดียวกั น ใน
สาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิ ต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ชางเครื่องยนต ชางยนต ชางกล
โรงงาน ชางกลโลหะ โลหะอุ ตสาหกรรม เครื่องมือ กลและซ อมบํ ารุ ง โลหะการ หรือ ในสาขาวิชาหรื อทางอื่นที่
ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือ
ทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ชางเครื่องยนต ชางยนต ชางกล โรงงาน ชางกล
โลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซอ มบํารุง โลหะการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่ นที่ ก.จ.,ก.ท. หรื อ
ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ระยะเวลาการจาง
ไมเกิน ๑ ป
อัตราวาง
จํานวน 1 อัตรา
คาตอบแทน คุณวุฒิ ปวช. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท
คุณวุฒิ ปวท. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 10,840.-บาท
คุณวุฒิ ปวส. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500.-บาท
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔7 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.8 ตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟา สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของนายชางไฟฟา โดยมีลักษณะงานที่
ตองปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
หนา ที่ความรับผิดชอบ ปฏิบั ติงานในฐานะผู ป ฏิบั ติงานระดับ ตนซึ่ ง ไม จํ าเป นตอ งใชผู สํ าเร็ จ
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 ระบบไฟฟาสื่อสารและ
โทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอร รับสงขอมูลขาวสาร ในภารกิจที่
เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของหนวยงานภายในและภายนอก
1.2 จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพื่อการวางแผนบํารุงรักษา
1.3 ปรับเทียบคามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวของเพื่อใชในการออกใบรับรองตามที่หนวยงานหรือกฎหมายกําหนด
1.4 เบิกจ าย จัดเก็ บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน ใหมีจํ านวน
เพียงพอและพรอมตอการใชงาน
-/ 2.ดานการ...

-102. ดานการบริการ
2.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหา ใหแกผูใชงานและผูร ับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานเพื่อ
ประกอบการปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิควิศวกรรมอิ เล็ก ทรอนิกส เทคนิคเครื่องเย็นและปรับ อากาศ ไฟฟากําลั ง
อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชางไฟฟา ชางเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิควิศวกรรมอิ เล็ก ทรอนิกส เทคนิคเครื่องเย็นและปรับ อากาศ ไฟฟากําลั ง
อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชางไฟฟา ชางเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟากําลังอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชางไฟฟา ชางเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ระยะเวลาการจาง
ไมเกิน ๑ ป
อัตราวาง
จํานวน 4 อัตรา
คาตอบแทน คุณวุฒิ ปวช. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท
คุณวุฒิ ปวท. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 10,840.-บาท
คุณวุฒิ ปวส. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500.-บาท
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔7 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.9 ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของเจา
พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
หนา ที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติง านในฐานะผูปฏิบัติง านระดับตน ซึ่ งไมจําเปนตอ งใชผูสําเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติง านดานการป องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ งเหตุ เชน
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปนตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายใน
ดานชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
1.2 เฝาระวัง ตรวจตรา และฝกซอ มการรับมือกั บเหตุรายในรู ปแบบตางๆเพื่อดําเนินการ
ปองกันเชิงรุกกอนเกิดเหตุการณ
1.3 จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใช
ในการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันทวงทีและใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
-/ 1.4 รวบรวม...

-111.4 รวบรวม จัดทําขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัตงิ าน เชน สํารวจแหลงน้ํา เสนทาง
จราจร แหลงน้ําชุมชนตางๆ บริเวณหรือพื้นที่ทเี่ สี่ยงตอการเกิดภัย เปนตน เพื่อจัดทําแผนปองกันรับสถานการณ
และเพือ่ ใหการปฏิบัตงิ านเปนไปอยางสะดวกและทันตอเหตุการณ
1.5 จัดทํารายงาน บันทึก และสถิติขอมูลตางๆ ในงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ
รายงานผูบ ังคับบัญชา
1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ทีเ่ กี่ยวของกับ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัตงิ านไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทีส่ ังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2.ดานการบริการ
2.1 ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เพื่อให เจาหนาที่ มี
ความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
2.2 เผยแพร ประชาสั ม พันธขอ มู ล ขาวสาร ถายทอดความรู ความเขาใจดานปอ งกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยและชวยเหลือผูประสบภัยใหแกหนวยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถแกไขสถานการณเบื้องตนไดดวยตนเอง
2.3 ประสานกับหนวยงานหรือสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน
2.4 ใหบริการรับแจงเหตุสาธารณภัย เพื่อใหความชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็วทั่วถึง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับกันในสาขาวิชาหรือทาง
ชางเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน วิศวกรรมเครื่องกล
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรั บประกาศนียบั ตรวิชาชีพ เทคนิคหรื อ คุณวุฒิ อ ยางอื่ นที่ เ ที ยบไดในระดับ เดียวกั นใน
สาขาวิชาหรือทางชางเครื่ องยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชางก อสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อ มและโลหะแผ น
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
ได
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นทีเ่ ทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือ
ทางชางเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน วิศวกรรมเครื่องกล
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ระยะเวลาการจาง
ไมเกิน ๑ ป
อัตราวาง
จํานวน 1 อัตรา
คาตอบแทน คุณวุฒิ ปวช. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท
คุณวุฒิ ปวท. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 10,840.-บาท
คุณวุฒิ ปวส. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500.-บาท
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุรินทร
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
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-121.10 ตําแหนงผูชวยนายชางภาพ สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของนายชางภาพ โดยมีลักษณะงานที่
ตองปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
หนา ที่ความรับผิดชอบ ปฏิบั ติงานในฐานะผู ป ฏิบั ติงานระดับ ตนซึ่ ง ไม จํ าเป นตอ งใชผู สํ าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานชางภาพ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 ดานการปฏิบัติการ
1.1 ถ ายภาพ ภาพวีดี ทั ศ น บั น ทึ ก ภาพยนตร ในเรื่ อ งตา งๆที่ ไ ดรั บ มอบหมาย เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธและเผยแพร
1.2 ตกแตง ตั ดต อ ลํ าดั บ ภาพบั น ทึ ก เสี ยงรวมถึ ง การปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ฟ ล ม
ภาพยนตรเพื่อใหผลงานเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว
1.3 ปฏิบัติงานในเรื่องลาง – อัดภาพและตรวจสอบความถูกตองของภาพที่ถายมาได เพื่อให
ไดมาซึ่งภาพถายที่คมชัดและสามารถนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานตอ
1.4 ปฏิบั ติง านตางๆที่ เกี่ ยวกั บไมโครฟลม เชน ใหเลขรหัส บั นทึก เอกสารลงในไมโครฟล ม
รวมทั้งตรวจสอบและจัดเก็บ และจัดสงไมโครฟลมใหบริษัทเอกชนที่รับจางลาง เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 จั ดหมวดหมูเ ก็บ รัก ษาและควบคุม การเบิก จายฟ ลม หรื อเอกสารแผนที่ตางๆเพื่อ ให การ
ปฏิบัติดําเนินไปดวยความสะดวกรวดเร็ว
1.6 ถายภาพตางๆเพื่อประกอบการวิเคราะห วิจัยผลงานทางวิชาการ ทําแบบพิมพตางๆ
1.7 จัดทําและวางแผนที่รูปถายทางอากาศลงในวัสดุตางๆ และตรวจสอบความถูกตอง เพื่ อ
นําไปใชเปนเอกสารหรือขอมูลสนับสนุนกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2. ดานการบริการ
2.1 ใหบริการสําเนาภาพถาย วีดีทัศน ภาพยนตร และไมโครฟลม
2.2 ติดตอประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของเพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทาง ชางภาพ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรับ ประกาศนียบั ตรวิชาชีพ เทคนิค หรือ คุณวุฒิอยางอื่ นที่เที ยบไดในระดับเดียวกั น 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. ๒๕๔7 และที่แกไขเพิ่มเติม
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-132.ประเภทพนักงานจางทั่วไป
2.1 คนงานทั่วไป(เจาหนาที่ขนสง)
หนาที่ความรับผิดชอบ ดูแลรักษาและทําความสะอาดภายในตัวอาคารสถานีและบริเวณสถานี
ขนสงจัดรถที่เขาใชสถานีขนสง จอดใหเปนระเบียบ ลงเวลารถเขา –ออกสถานีขนสง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่ ตอ งใชแรงงานทั่ วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู บัง คับ บัญ ชา
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. ๒๕๔7 และที่แกไขเพิ่มเติม
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