คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
แนบทายประกาศองคการบริการสวนจังหวัดปทุมธานี
----------------------------------------------สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๒
ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการ ๒
รหัสตําแหนง

2

0
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บัติ ง านธุร การและงานสารบรรณที่ต อ งใชค วามรูท างเทคนิ คหรื อวิ ชาการภายใต การกํา กั บ
ตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตอ งใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ไดรับ
มอบหมาย เชน รางโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง รวบรวมขอมูลและสถิติที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดาน
หนึ่ง ไดแก ความรูเกี่ยวกับงานชางสาขาตาง ๆ วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ
การเก็บรักษา จัดทําทะเบียนยานพาหนะ การโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามใหมีการซอมบํารุง รักษา ซอมแซมตาม
กําหนดเวลาที่ฝายเทคนิคกําหนดไว จําหนายยานพาหนะที่ชํารุดเสื่อมสภาพ และการเบิกจายพัสดุทางชาง การ
ตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษา และใหบริการเอกสารสําคั ญของทางราชการ เชน ทะเบียนประวัติ
ขาราชการ ทะเบียนที่เกี่ยวกับการคาและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิตาง ๆ การรวบรวม
ขอมูล หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ.
รับรองซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา ๖ หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจาก
หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลา
การฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.จ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา ๖ หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจาก
หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลา
การฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.จ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
แนบทายประกาศองคการบริการสวนจังหวัดปทุมธานี
------------------------------------------สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๒
ตําแหนง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ๒
รหัสตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคําสั่ง
หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามที่ไดรับมอบหมาย
เชน การรวบรวมรายละเอียดตาง ๆ เพื่อประกอบการจัดทํางบประมาณประจําป ทําฎีกาเบิกเงิน จัดทําทะเบียนคุม
ฎีกา ทะเบียนคุมใบสําคัญคูจาย เปนตน ทําบัญชีเงินสดประจําวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบ
ใบสําคัญ หมวดรายจาย ตรวจทานงบใบสําคัญหมวดที่ไมมีปญหาทํารายงานการเงินเปนประจําทุกเดือน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยการเลขานุการ
การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะตองมีการศึกษาวิชาบัญชีไมนอย
กวา ๙ หนวยกิตหรือทางอื่นที่ ก.จ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
2. ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ เที ย บเท า หรื อ ไม ต่ํ า กว า นี้ ท างบั ญ ชี พณิ ช ยการ
เลขานุการการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะตองมีการ ศึกษาวิชา
บัญชีไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
๑. มีความรูในวิชาการบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง
๓. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่
๔. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๖. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
๗. มีความสามารถในการใหคาํ แนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
แนบทายประกาศองคการบริการสวนจังหวัดปทุมธานี
------------------------------------------สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๒
ตําแหนง
เจาพนักงานพัสดุ ๒
รหัสตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานพัสดุ ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่งหรือแบบ
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานพัสดุ ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน การ
จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ การเบิกจาย การเก็บรักษา นําสง การซอมแซม และบํารุงรักษา พัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ การทําทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค
การตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ชางโยธา กอสราง ชางเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.จ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค
การตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ การจั ด การทั่ ว ไป ช า งโยธา ช า งก อ สร า ง ช า งเครื่ อ งกล หรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ.กํ า หนดว า ใช เ ป น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูในงานพัสดุอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวย ระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานใน หนาที่
๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
๖.
มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
แนบทายประกาศขาราชการองคการบริการสวนจังหวัดปทุมธานี
-----------------------------------------------สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๒
ตําแหนง
นายชางโยธา ๒
รหัสตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานชางโยธา ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่งหรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานชางโยธาตามที่ไดรับมอบหมาย เชน การ
ชวยออกแบบ การควบคุม การกอสราง และบํารุงรักษาดานชางโยธา การวางโครงการกอสรางในงานดาน ชางโยธา
การใหคําปรึกษาแนะนําที่เกี่ยวกับงานดานโยธา เชน ทาง สะพาน ชองน้ํา อาคาร อุโมงค เขื่อน อาคารชลประทาน
อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ เปนตน ปฏิบัติงานสํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานดานชาง
โยธา เชน สํารวจทางเพื่อการกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจหาขอมูลการจราจร
สํารวจทางอุ ทกวิทยา สํ ารวจทางอุตุ นิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ ซอมสรางวัสดุ ครุภัณ ฑ
เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการสํารวจ ทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
วิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา กอสราง หรือ ทางอื่นที่
ก.จ..กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ได รั บ ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พชั้ น สู ง หรือ เที ย บได ไม ต่ํ า กว า นี้ท างเทคนิค วิ ศ วกรรมโยธา
เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา กอสรางหรือทาง
อื่นที่ ก.จ..กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูในงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และขอบังคับอื่นทีใ่ ชในกาปฏิบัติงานในหนาที่
๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูใ นความ
รับผิดชอบ
๖. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
แนบทายประกาศองคการบริการสวนจังหวัดปทุมธานี
------------------------------------------สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๒
ตําแหนง
นายชางเขียนแบบ ๒

รหัสตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบ ตามแนวทางคําชี้แจงและคูมือปฏิบัติงานที่มีอยูอยาง
กวางๆ โดยปฏิบัติงานภายใตการกํากับ ตรวจสอบหรือสอนงานเปนระยะ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั ิงานที่คอนขางยาก เกี่ยวกับงานชางเขียนแบบตามที่ไดรับมอบหมาย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อย า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย า ง เช น เขี ย นแบบแนวทางและระดั บ ของทาง แบบแปลนและรู ป ด า นข า งของอาคาร
ผังบริเวณรูปตัดงาย ๆ ของแบบโครงสรางของอาคาร สะพาน เขือ่ น อาคารการประปา เปนตน คัดลอกหรือเขียน
แผนที่ตาง ๆ เชน แผนที่แสดงเสนทาง แนวทางแสดงภูมิประเทศ รวมทั้งเขียนตัวอักษรและอื่นๆ และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา ชางกอสราง
ชางโยธา ชางเขียนแบบ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้เทคนิควิศวกรรมโยธา ชางกอสราง
ก อ สร า ง ช างโยธา ช างเขี ยนแบบ สถาป ตยกรรม เทคนิ คสถาป ตยกรรม หรื อทางอื่ นที่ ก.จ.กํ าหนดว าใช เป น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูในวิชาชางเขียนแบบอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๓. มีความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที่
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
๖. มีความสามารถในการมใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
แนบทายประกาศองคการบริการสวนจังหวัดปทุมธานี
------------------------------------------สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๒
ตําแหนง
นายชางเครื่องกล ๒
รหัสตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานชางเครื่องกล ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคําสั่ง
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานชางเครื่องกลที่คอนขางมีความยุงยากทาง
เทคนิค ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน ตรวจ ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องจักร
เครื่องยนต เครื่องทุนแรง และเครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวกับโลหะ ควบคุม การทํางานของเครื่องจักรเครื่องยนต
ตลอดจนแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น ชวยในการคํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาวและปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิคเขียนแบบ เครื่องกล
ช า งยนต เครื่ อ งกล ช า งกลโรงาน ช า งกลโลหะ โลหะอุ ต สาหกรรมหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ. กํ า หนดว า ใช เ ป น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
2. ไดรับ ประกาศนี ยบัตรวิช าชีพชั้นสูง หรือเทีย บไดไมต่ํา กวานี้ทางเขียนแบบเครื่องกลชางยนต
เครื่องกล ชางกลโรงงาน ชางกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูในงานชางเครื่องกลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
๖. มี ค วามสามารถในการให คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ อ ยู ใ นความ
รับผิดชอบ

คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
แนบทายประกาศองคการบริการสวนจังหวัดปทุมธานี
------------------------------------------สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๒
ตําแหนง
เจาพนักงานการเกษตร ๒
รหัสตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานการเกษตร ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือคําสั่งหรือแบบ
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานการเกษตรตามที่ไดรับมอบหมาย เชน
ชวยนักวิชาการเกษตรรวบรวมรายละเอียดสถิติขอมูล และดําเนินการตาง ๆ เพื่อการวิเคราะห วิจัยทางการเกษตรใน
แปลงทดลองและหองปฏิบัติการ ควบคุมและจัดทําแปลงทดลอง ติดตามผลการเกษตรอื่น ๆ เปนตน ชวยศึกษา
ทดลองเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยการปรับปรุงบํารุงพันธ ปรับปรุงการขยายพันธุ เก็บรวบรวมแมลง เลี้ยง
แมลง เลี้ยงไหม ดําเนินการสงเสริมเผยแพรเกี่ยวกับการเกษตร เชน จัดทําแปลงสาธิต สาธิตการใชเครื่องมือ ปุย ยา
และเครื่องมือปราบศัตรูพืช สงเสริมการปลูกพืชหลัก พืชหมุนเวียน ชวยจัดรวมกลุมเกษตรกรและยุวเกษตรกร ช วย
ตรวจและควบคุมการนําเขา การสงออกและการนําผานของพืชผลผลิตจากพืชและวัสดุการเกษตร ชวยตรวจสอบเพื่อ
ออกใบอนุญาต และควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมาย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคทางการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตร สาขาวิชาชางกล
เกษตร สาขาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร หรือ
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเกษตร ชางกลการเกษตร
เศรษฐศาสตรการเกษตร หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในดานการเกษตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียด แมนยํา
6. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ

