
ผนวก 01 
 

ชื่อตําแหน�ง   ผู�ช�วยเจ�าหน�าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร!   
 

ตําแหน�งประเภท      พนักงานจ�างตามภารกิจ 
 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานชั้นตนเก่ียวกับการเขียนคําส่ังใหเคร่ืองจักรประมวลผลการทํางานภายใตการ
กํากับตรวจสอบโดยใกลชิด   และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เป(นเจาหนาท่ีชั้นตน  ทําหนาท่ีศึกษารายละเอียดของงานท่ีไดรับการวิเคราะห,จัดระบบ  
และวางแผนไวแลว  และเขียนคําส่ังโดยละเอียดใหเคร่ืองจักรประมวลผลทํางานทดสอบความถูกตอง
ของคําส่ัง  แกไขขอผิดพลาดก0อนส0งคําส่ังใหเคร่ืองจักรประมวลผลทํางาน   เป(นตน   และปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไม0ตํ่ากว0าน้ีทางคอมพิวเตอร, หรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.  

กําหนดว0าใชเป(นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน0งน้ีได  หรือ 
  2.  ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไม0ตํ่ากว0าน้ีทางคอมพิวเตอร, หรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ. 
กําหนดว0าใชเป(นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน0งน้ีได 
 
ระยะเวลาการจ�าง 
      ระยะเวลาการจางไม0เกินคราวละ  4 ป9 
 
อัตราค�าตอบแทน 
       ค0าตอบแทนเดือนละ  8,340  บาท 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก 02 

 

ชื่อตําแหน�ง         ผู�ช�วยนักวิชาการพัฒนาการท�องเท่ียว 

ตําแหน�งประเภท     พนักงานจ�างตามภารกิจ 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานสํารวจ  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห,ขอมูลและป>จจัยพ้ืนฐาน
ทางการท0องเท่ียว ตลอดจนระเบียบ กฎเกณฑ,ต0างๆ ท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใชในการพัฒนาการท0องเท่ียว
ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เป(นเจาหนาท่ีชั้นตน ทําหนาท่ีสํารวจ  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห,ขอมูลป>ญหาต0าง ๆ   
เสนอแนะและจัดทํารายงานท่ีเก่ียวกับแหล0งท0องเท่ียว  ธุรกิจการท0องเท่ียว บริการท0องเท่ียว         
และป>จจัยพ้ืนฐานทางการท0องเท่ียว  เพ่ือใชดําเนินการพัฒนา  ปรับปรุงประเมินผล  และแกไขอุปสรรค
ต0าง  ๆ  ของแหล0งท0องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม0และแหล0งท0องเท่ียวท่ีมีอยู0แลวใหเป(นไปตามแผนพัฒนา     
การท0องเท่ียว  ท้ังในส0วนท่ีองค,การบริหารส0วนจังหวัดดําเนินการและในส0วนท่ีร0วมดําเนินการ          
กับหน0วยงานอ่ืน ๆ  ควบคุมการดําเนินการก0อสราง  ศึกษา  รวบรวม  รายละเอียดขอมูล                                 
หามาตรฐาน  ระเบียบต0าง ๆ ท่ีเก่ียวกับกฎเกณฑ,ธุรกิจการท0องเท่ียว  อนุรักษ,  ฟFGนฟู  และพัฒนาให
อยู0  ในสภาพสมบูรณ,และเป(นท่ีดึงดูดใจทางการท0องเท่ียว  และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
1. ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบไดไม0ตํ่ากว0าน้ีทางสังคมศาสตร, ซึ่งศึกษาวิชาการ 

ประชาสัมพันธ,  นิเทศศาสตร,  ส่ือสารมวลชนมาแลวไม0นอยกว0า 6 หน0วยกิต  หรือทางอ่ืนท่ี  ก.จ.
กําหนดว0าใชเป(นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน0งน้ีได  หรือ 

2. ไดรับปริญญาโท  หรือเทียบไดไม0ตํ่ากว0าน้ีทางสังคมศาสตร, ซึ่งศึกษาวิชาการ 
ประชาสัมพันธ,  นิเทศศาสตร,  ส่ือสารมวลชนมาแลวไม0นอยกว0า 6 หน0วยกิต หรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.กําหนด 
ว0าใชเป(นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน0งน้ีได 
 
ระยะเวลาการจ�าง 
       ระยะเวลาการจางไม0เกินคราวละ 4 ป9 
 
อัตราค�าตอบแทน 
      ค0าตอบแทนเดือนละ  8,340 บาท 
 
 
 
 
 



ผนวก  03 

ชื่อตําแหน�ง    ผู�ช�วยนักพัฒนาชุมชน  
 

ตําแหน�งประเภท    พนักงานจ�างตามภารกิจ 
 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด     
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  เป(นเจาหนาท่ีชั้นตนปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน    โดยปฏิบัติหนาท่ีอย0างใด
อย0างหน่ึง  หรือหลายอย0าง  เช0น  สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดทําแผนงาน   
ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุ0มของประชาชนประเภทต0าง ๆ แสวงหาผูนําทองถ่ินเป(นผูนําและ
เป(น ท่ีปรึกษากลุ0ม  ในการพัฒนาชุมชน ดูแลส0งเสริมประชาชนให มีความสนใจ ความเขาใจ                  
และความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ินของตน ร0วมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถ่ิน                    
อย0างใกลชิด ใหคําแนะนําและฝKกอบรมประชาชนในทองถ่ินตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน                     
เ พ่ือเ พ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายไดต0อครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน                          
อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหน0วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือช0วยเหลือประชาชนในทองถ่ิน
ทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทํารายงานต0าง ๆ เป(นตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไม0ตํ่ากว0าน้ีทุกสาขาท่ี ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง     
 

ระยะเวลาการจ�าง 
  ระยะเวลาการจางไม0เกินคราวละ  4 ป9 
 
อัตราค�าตอบแทน 
  ค0าตอบแทนเดือนละ  8,340   บาท 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ผนวก 04 
 
ชื่อตําแหน�ง       ผู�ช�วยเจ�าพนักงานการเงินและบัญชี   
 

ตําแหน�งประเภท  พนักงานจ�างตามภารกิจ 
 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ   
  ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป
หรือตามคําส่ัง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู0กวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เป(น เจ าหนา ท่ี ข้ันตนป ฏิบั ติ งาน ท่ีค0อนขางยากเ ก่ียวกับงานการเงินและบัญชี                        
ตามท่ีไดรับมอบหมาย เช0น  การรวบรวมรายละเอียดต0าง ๆ เพ่ือประกอบการจัดทํางบประมาณ
ประจําป9  ทําฎีกาเบิกเงิน  จัดทําทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสําคัญคู0จ0าย เป(นตน ทําบัญชีเงินสด
ประจําวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท  ตรวจสอบใบสําคัญ   หมวดรายจ0าย   ตรวจทาน
งบใบสําคัญหมวดท่ีไม0มีป>ญหาทํารายงานการเงินเป(นประจําทุกเดือน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไม0ตํ่ากว0าน้ีทางทางบัญชี  

พาณิชยการเลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการ
ท่ัวไป จะตองมีการศึกษาวิชาบัญชีไม0นอยกว0า 9 หน0วยกิต หรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. กําหนดว0าใชเป(น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน0งน้ีได หรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท0าหรือไม0ตํ่ากว0าน้ีทางบัญชี พาณิชย, 
การเลขานุการ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการท่ัวไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป 
จะตองมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม0นอยกว0า 15 หน0วยกิต หรือทาง อ่ืน ท่ี ก.จ.กําหนดว0าใช เป(น
คุณสมบัติเฉพาะ 
 

ระยะเวลาการจ�าง 
       ระยะเวลาการจางไม0เกินคราวละ 4 ป9 
 
อัตราค�าตอบแทน 
      ค0าตอบแทนเดือนละ  7,460 บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก 05 
ชื่อตําแหน�ง    ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ   
 

ตําแหน�งประเภท    พนักงานจ�างตามภารกิจ 
 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบั ติงานธุรการและงานสารบรรณท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ                      
ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป  หรือตามคําส่ังหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู0อย0างกวาง ๆ                       
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบั ติงานเ ก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณท่ีตองใชความรูทางเทคนิค                          
หรือวิชาการตามท่ีไดรับมอบหมาย เช0น ร0างโตตอบ บันทึก ย0อเร่ือง  รวบรวมขอมูลและสถิติท่ีตองใช
ความรูทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดานหน่ึง ไดแก0 ความรูเก่ียวกับงานช0างสาขาต0าง ๆ วิทยาศาสตร,  
วิทยาศาสตร,การแพทย, หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทําทะเบียนยานพาหนะ     
การโอนกรรมสิทธ์ิ  ติดตามใหมีการซ0อมบํารุง รักษา ซ0อมแซมตามกําหนดเวลาท่ีฝRายเทคนิคกําหนดไว  
จําหน0ายยานพาหนะท่ีชํารุดเ ส่ือมสภาพ  และการเบิกจ0ายพัสดุทางช0าง  การตรวจสอบลง                           
หรือเปล่ียนแปลงรายการเก็บรักษา และใหบริการเอกสารสําคัญของทางราชการ เช0น  ทะเบียนประวัติ
ขาราชการ ทะเบียนท่ีเก่ียวกับการคาและอุตสาหกรรม   และงานทะเบียนเอกสารเก่ียวกับสิทธิต0าง ๆ  
การรวบรวมขอมูล หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  เป(นตน  และปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 

1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไม0ตํ่ากว0าน้ีทุกสาขาท่ี ก.พ.  ก.ค.   
หรือ  ก.จ.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร,มาไม0นอยกว0า  6  หน0วยกิต หรือผ0านการฝKกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอร,จากหน0วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรอง
จากทางราชการหรือหน0วยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝKกอบรมไม0นอยกว0า 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.
กําหนดว0าใชเป(นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน0งน้ีได หรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไม0ตํ่ากว0าน้ีทุกสาขาท่ี ก.พ.  ก.ค.  
หรือ ก.จ. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร,มาไม0นอยกว0า  6  หน0วยกิต หรือผ0านการฝKกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอร,จากหน0วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรอง
จากทางราชการหรือหน0วยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝKกอบรมไม0นอยกว0า 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.
กําหนดว0าใชเป(นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน0งน้ีได 
ระยะเวลาการจ�าง       ระยะเวลาการจางไม0เกินคราวละ  4 ป9 
 

อัตราค�าตอบแทน  ค0าตอบแทนเดือนละ  7,460 บาท 
 
 
 



ผนวก 06 
 
ชื่อตําแหน�ง            ผู�ช�วยนายช�างเขยีนแบบ  
 

ตําแหน�งประเภท        พนักงานจ�างตามภารกิจ 
 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานช0างเขียนแบบ  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป                  
หรือตามคําส่ังหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู0อย0างกวาง ๆ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เป(นเจาหนาท่ีชั้นตนปฏิบัติงานท่ีค0อนขางยากเก่ียวกับงานช0างเขียนแบบตามท่ีไดรับ 
มอบหมาย เช0น แบบแนวทางและระดับของทางแบบแปลนและรูปดานขางของอาคารผังบริเวณรูปตัด 
ง0าย ๆ ของแบบโครงสรางของอาคาร  สะพาน เข่ือน อาคาร การประปาเป(นตน  คัดลอกหรือเขียน
แผนท่ีต0าง ๆ เช0นแผนท่ีแสดงเสนทาง  แนวทางแสดงภูมิประเทศรวมท้ังเขียนตัวอักษรและอ่ืน ๆ และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไม0ตํ่ากว0าน้ีทางช0างเขียนแบบ  ช0างโยธา  
ช0างก0อสราง สถาป>ตยกรรม เทคนิคสถาป>ตยกรรมหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.กําหนดว0าใชเป(นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน0งน้ีได 

ระยะเวลาการจ�าง 
  ระยะเวลาการจางไม0เกินคราวละ   4   ป9 

อัตราค�าตอบแทน 
  ค0าตอบแทนเดือนละ  7,460   บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก 07 

 

ชื่อตําแหน�ง    ผู�ช�วยนายช�างโยธา  
 

ตําแหน0งประเภท พนักงานจ�างตามภารกิจ 
 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบั ติงานข้ันตนเ ก่ียวกับงานช0างโยธา ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป                          
หรือตามคําส่ังหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู0อย0างกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เป(นเจาหนาท่ีข้ันตนปฏิบัติงานท่ีค0อนขางยากเก่ียวกับงานช0างโยธาตามท่ีไดรับมอบหมาย  
เ ช0 น  ก า ร ช0 ว ย อ อ ก แ บ บ  ก า ร ค ว บ คุ ม  ก า ร ก0 อ ส ร า ง  แ ล ะ บํ า รุ ง รั ก ษ า ด า น ช0 า ง โ ย ธ า                            
การวางโครงการก0อสรางในงานดาน ช0างโยธา การใหคําปรึกษาแนะนําท่ีเก่ียวกับงานดานโยธา                        
เช0น ทาง สะพาน ช0องนํ้า อาคาร อุโมงค, เข่ือน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท0าเทียบเรือ 
สนามบิน และส่ิงก0อสรางอ่ืน ๆ เป(นตน ปฏิบัติงานสํารวจต0าง ๆ เก่ียวกับงานดานช0างโยธา เช0น สํารวจ
ทางเพ่ือการก0อสราง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจหาขอมูลการจราจร 
สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ ซ0อมสรางวัสดุ 
ครุภัณฑ, เคร่ืองมือ เคร่ืองใชและอุปกรณ,ในการสํารวจ ทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน เป(นตน                         
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
1.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไม0ตํ่ากว0าน้ีทางเทคนิควิศวกรรม 

โยธา  เทคนิควิศวกรรมสํารวจ  เทคนิคสถาป>ตยกรรม สถาป>ตยกรรม ช0างก0อสราง ช0างสํารวจ       
ช0างโยธา ก0อสราง หรือ  ทางอ่ืนท่ี ก.จ.กําหนดว0าใชเป(นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน0งน้ีได 

2.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไม0ตํ่ากว0าน้ีทางเทคนิควิศวกรรม 
โยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ  เทคนิคสถาป>ตยกรรม สถาป>ตยกรรม ช0างก0อสราง ช0างสํารวจ        
ช0างโยธา ก0อสรางหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.กําหนดว0าใชเป(นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน0งน้ีได 
 

ระยะเวลาการจ�าง 
      ระยะเวลาการจางไม0เกินคราวละ   4   ป9 
 

อัตราค�าตอบแทน 
      ค0าตอบแทนเดือนละ  7,460   บาท 

 
 
 
 
 
 



 
ผนวก 08 

 

ชื่อตําแหน�ง    ผู�ช�วยนายช�างไฟฟ;า 
 

ตําแหน�งประเภท พนักงานจ�างตามภารกิจ 
 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันตนเ ก่ียวกับงานช0างไฟฟSา  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป             
หรือตามคําส่ังหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู0อย0างกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  เป(นเจาหนาท่ีชั้นตนปฏิบั ติงานท่ีค0อนขางยากเก่ียวกับงานช0างไฟฟSาท่ีค0อนขาง                          
มีความยุ0 งยากทางเทคนิค ตามท่ีได รับมอบหมาย เช0น ตรวจ ทดสอบ สรางส0วนประกอบ               
ซ0อม ประกอบ ดัดแปลง แกไข ติดต้ังและบํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ีเก่ียวกับไฟฟSา                     
ท่ีตองใชความละเอียดแม0นยําและเทคนิคพอสมควร ช0วยคํานวณรายการ และประมาณราคา                              
ในการดําเนินงานดังกล0าว รวบรวมขอมูลและประวัติการซ0อมและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 

1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบไดไม0ตํ่ากว0าน้ีทางเทคนิควิศวกรรม 
ไฟฟSา  เทคนิคเค ร่ืองเ ย็นและปรับอากาศ  อิ เ ล็กทรอนิกส,  ห รือทาง อ่ืน ท่ี ก .จ.กําหนดไว                                 
ใชเป(นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน0งน้ีไดหรือ 

2.ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไม0ตํ่ากว0าน้ีทางช0างไฟฟSา ช0างเคร่ือง 
เ ย็นและปรับอากาศ  อิ เ ล็กทรอนิกส,ห รือทาง อ่ืน ท่ี ก.จ.กําหนดว0 าใช เป(น คุณสมบั ติ เฉพาะ                             
สําหรับตําแหน0งน้ีได 

ระยะเวลาการจ�าง 
      ระยะเวลาการจางไม0เกินคราวละ   4   ป9 
 

อัตราค�าตอบแทน 
      ค0าตอบแทนเดือนละ  7,460   บาท 
 

 

 

 

 

 



ผนวก 09 
 

ชื่อตําแหน�ง        ผู�ช�วยช�างโยธา  
 

ตําแหน�งประเภท     พนักงานจ�างตามภารกิจ 
 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานช0างโยธาท่ีไม0ยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด 
หรือตามคําส่ัง หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู0อย0างแน0ชัดหรือละเอียดถ่ีถวน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีได 
รับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ช0วยปฏิบัติงานดานช0างโยธาเก่ียวกับการช0วยออกแบบการควบคุมการก0อสราง                        
และบํารุงรักษาดานช0างโยธา การวางโครงการก0อสรางในงานดานช0างโยธา เช0น ทาง สะพาน                          
ท0อระบายนํ้า ช0องนํ้า อาคาร  อุโมงค, เข่ือน  อาคารชลประทาน  อาคารการประปา  ท0าเทียบเรือ  
สนามบิน  เป(นตนช0วยปฏิบัติงานสํารวจต0าง ๆ เก่ียวกับงานช0างโยธา เช0น สํารวจทางเพ่ือการก0อสราง 
สํารวจและทดลองวัสดุ สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา 
คัดลอกแบบ เขียนแบบคํานวณสามัญ  ช0วยซ0อมสรางวัสดุ  ครุภัณฑ,  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช                              
และอุปกรณ,ในการสํารวจและทดลองทุกชนิดใหได มาตรฐาน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไม0ตํ่ากว0าน้ีทางช0างก0อสราง ช0างสํารวจ         
ช0างโยธา  สถาป>ตยกรรม  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมสํารวจ  เทคนิคสถาป>ตยกรรม 
หรือ ทางอ่ืนท่ี ก.จ.กําหนดว0าใชเป(นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน0งน้ีได 
 

ระยะเวลาการจ�าง 
      ระยะเวลาการจางไม0เกินคราวละ   4   ป9 
 

อัตราค�าตอบแทน 
      ค0าตอบแทนเดือนละ  6,050   บาท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก 10 
        

ชื่อตําแหน�ง           ผู�ช�วยเจ�าหน�าท่ีบันทึกข�อมูล  
 

ตําแหน�งประเภท         พนักงานจ�างตามภารกิจ 
 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานบันทึกขอมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทปหรือเทปแม0เหล็ก
หรือจานแม0เหล็ก เพ่ือใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร, ในลักษณะท่ีไม0ยากภายใตการกํากับตรวจสอบ                        
โดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู0อย0างแน0ชัด หรือละเอียดถ่ีถวน                           
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  แยกประเภทเอกสารขอมูลใหตรงกับชนิดของบัตรท่ีไดวางรูปไวแลว หรือใหตรงกับ
กระดาษเทป หรือเทปแม0เหล็ก หรือจานแม0เหล็ก ท่ีจําแนกไวแลว บันทึกขอมูลลงในบัตร หรือเทป                   
หรือจานแม0เหล็ก เพ่ือใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร, โดยใชเคร่ืองเจาะหรือเคร่ืองบันทึกและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
  ได รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได           
ไม0ตํ่ากว0าน้ี  ทุกสาขาวิชาท่ี ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง   ซึ่งไดศึกษาวิชาคอมพิวเตอร,มาไม0นอยกว0า 6 
หน0วยกิต หรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.กําหนดว0าใชเป(นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน0งน้ีได 
 
ระยะเวลาการจ�าง   
   ระยะเวลาการจางไม0เกินคราวละ 4 ป9 
อัตราค�าตอบแทน 
   ค0าตอบแทนเดือนละ 6,050 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก 11  
 
ชื่อตําแหน�ง     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
 

ตําแหน�งประเภท        พนักงานจ�างตามภารกิจ 
 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก  ตลอดจนบํารุงรักษา  แกไขขอขัดของเล็กๆนอยๆ                       
ของเคร่ืองจักรกลขนาดหนักชนิดใดชนิดหน่ึง  ตามรายละเอียดแนบทายผนวกน้ี   และปฏิบัติงาน        
ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ขั บ เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ก ล ข น า ดห นั ก  บํ า รุ ง รั ก ษ า  แ ก ไ ข ข อ ขั ด ข อ ง เ ล็ ก ๆ น อ ย ๆ                                  
ของเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก   ตามภารกิจซ0อมปรับปรุง  บํารุงรักษาทาง  การพัฒนาแหล0งนํ้า                       
แหล0งท0องเท่ียว  ขององค,การบริหารส0วนจังหวัดนครสวรรค,  
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
  มีความรู  ความชํานาญงานในหนาท่ี และเคยขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนักมาแลว                      
เป(นเวลาไม0นอยกว0า  5  ป9  โดยจะตองมีหนังสือรับรองจากนายจางหรือหน0วยงานท่ีเคยปฏิบัติงานน้ัน   
และไดรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย   
 
ระยะเวลาการจ�าง 
     ระยะเวลาการจางไม0เกินคราวละ   4   ป9 

 
อัตราค�าตอบแทน 
      ค0าตอบแทนเดือนละ   8,340  บาท 

รายละเอียดประเภทเครื่องจักรกลขนาดหนัก  (แนบท�ายผนวก 11) 
  

1.รถแทรคเตอร,ขนาดเคร่ืองยนต,ต้ังแต0 150 บี.เอช.พี.ข้ึนไป 
2.รถปาดดินท่ีขับเคล่ือนดวยตัวเอง 
3.รถกระบะเท  ความจุต้ังแต0 10 ลูกบาศก,หลาข้ึนไป 
4.รถขุดดินทุกชนิด  ทุกขนาด 
5.รถลาก   รถพ0วง ขนาดต้ังแต0 20 ตันข้ึนไป 
6.เคร่ืองปูแอสฟ>ลท,ผสมเสร็จ (POWER หรือ FINISHER ) 
7.รถยกแบบทรัคเครน  ขนาดเกิน 5 ตันข้ึนไป 
8.เคร่ืองผสมดินแบบขับเคล่ือน(SELF PROPELLES  STABILLIZER ) 
9.รถเกล่ีย (MOTOR  GRADER) ขนาดต้ังแต0 150 บี.เอช.พี. ข้ึนไป 
10.รถตักทุกแบบ (LOADER  ALL TYPE) ขนาดต้ังแต0 150 บี.เอช.พี.ข้ึนไป 



ผนวก 12 
 
ชื่อตําแหน�ง    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
 

ตําแหน�งประเภท        พนักงานจ�างตามภารกิจ 
 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง  ตลอดจนบํารุงรักษา   แกไขขอขัดของเล็กๆนอยๆ                      
ของเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง  ตามรายละเอียดแนบทายผนวกน้ี   และปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
  มีความรู ความชํานาญงานในหนาท่ี และเคยขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลางมาแลว                     
เป(นเวลาไม0นอยกว0า  5  ป9  โดยจะตองมีหนังสือรับรองจากนายจางหรือหน0วยงานท่ีเคยปฏิบัติงานน้ัน   
และไดรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย   
 

ระยะเวลาการจ�าง 
  ระยะเวลาการจางไม0เกินคราวละ   4   ป9 
 

อัตราค�าตอบแทน 
  ค0าตอบแทนเดือนละ   8,340   บาท 

 
รายละเอียดประเภทเครื่องจักรกลขนาดกลาง  (แนบท�ายผนวก 12) 

 
1. รถแทรคเตอร,ขนาดเคร่ืองยนต,ตํ่ากว0า 150 บี.เอช.พี. ลงมา 
2. รถตักทุกแบบ (LOADER ALL TYPES)  ตํ่ากว0า 150 บี.เอช.พี. 
3.รถกระบะเท ความจุต้ังแต0 5 – 10 ลูกบาศก,หลา 
4. รถพ0นยาง (BITUMINOUS BISTRIBUTER) 
5. รถลากพ0วงขนาดต้ังแต0 20 ตันลงมา 
6. รถตีเสน (ROAD MARKER) 
7. รถบดไอนํ้าต้ังแต0 8 ตันข้ึนไป 
8. รถบดส่ันสะเทือนต้ังแต0 8 ตันข้ึนไป 
9. รถบดลอเหล็ก 2 ลอ ต้ังแต0 8 ตันข้ึนไป 
10. รถบดลอเหล็ก 2 ลอ ต้ังแต0 8 ตันข้ึนไป 
11. รถกล้ิงตีนแกะชนิดขับเคล่ือนดวยตัวเองต้ังแต0 8 ตันข้ึนไป 
12. รถบดลอยางชนิดขับเคล่ือนดวยตัวเองต้ังแต0 8 ตันข้ึนไป 
13. รถยกแบบงาแชะ (FORK LIFT) เกินกว0า 5 ตัน 
14. รถยกแบบแครีแครน (KARRY CRANE) เกินกว0า 5 ตัน 
 



ผนวก 13  
ชื่อตําแหน�ง    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
 

ตําแหน�งประเภท      พนักงานจ�างตามภารกิจ 
 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  ตลอดจนบํารุงรักษา  แกไขขอขัดของเล็กๆนอยๆ         
ของเคร่ืองจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหน่ึง  ตามรายละเอียดแนบทายผนวกน้ี   และปฏิบัติงาน                   
ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  บํารุงรักษา แกไขขอขัดของเล็กๆนอยๆ  ของเคร่ืองจักรกล
ขนาดเบา   ตามภารกิจซ0อมปรับปรุง  บํารุงรักษาทาง  การพัฒนาแหล0งนํ้า แหล0งท0องเท่ียว            
ขององค,การบริหารส0วนจังหวัดนครสวรรค,  
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
  มีความรู ความชํานาญงานในหนาท่ี และเคยขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบามาแลว                       
เป(นเวลาไม0นอยกว0า  5  ป9  โดยจะตองมีหนังสือรับรองจากนายจางหรือหน0วยงานท่ีเคยปฏิบัติงานน้ัน   
และไดรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย   
 
ระยะเวลาการจ�าง 
     ระยะเวลาการจางไม0เกินคราวละ   4   ป9 
 
อัตราค�าตอบแทน 
      ค0าตอบแทนเดือนละ   6,050   บาท 
 

รายละเอียดประเภทเครื่องจักรกลขนาดเบา  (แนบท�ายผนวก 13 ) 
 

1. รถกระบะเท   ความจุตํ่ากว0า 5 ลูกบาศก,หลา 
2.รถฟาร,มแทรคเตอร,ทุกชนิด 
3.รถแทรคเตอร,ตัดหญา 
4.รถบดลอยางชนิดขับเคล่ือนดวยตัวเองขนาดตํ่ากว0า 8 ตัน 
5.รถอัดฉีด 
6.รถบรรทุกนํ้า 
7.รถบรรทุกนํ้ามัน 
8.รถไมกวาด 
9.รถยกแบบงาแซะ(FORK  LIFT) ขนาดไม0เกิน 5 ตัน 
10.รถยกแบบแครีเครน(KARRY  CRANE)ขนาดไม0เกิน 5 ตัน  
11.รถบดไอนํ้า  ขนาดตํ่ากว0า 8 ตัน 



12.รถบดส่ันสะเทือน ขนาดตํ่ากว0า  8 ตัน 
13.รถบดลอเหล็ก 2ลอ ขนาดตํ่ากว0า 8 ตัน 
14.รถบดลอเหล็ก 3 ลอ ขนาดตํ่ากว0า 8 ตัน 
15.ลูกกล้ิงตีนแกะชนิดขับเคล่ือนดวยตัวเอง ขนาดตํ่ากว0า 8 ตัน 
16.รถยกแบบทรัคเครน(TRUCK  CRANE) 
17.เคร่ืองทําลายคอนกรีต 
18.รถยกกระเชา 
19.รถบัสติดแอร,ขนาดเคร่ืองยนต้ังแต0 150 บี.เอช.พี. ข้ึนไป ช0วงยาวระหว0างลอหนาถึง

ลอหลังต้ังแต0 5.5 เมตร และขนาดความยาวของรถท้ังหมดไม0ตํ่ากว0า 10 เมตร 
20.รถซ0อมบํารุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก 14  
 
ชื่อตําแหน�ง    พนักงานขับรถยนต! 
 

ตําแหน�งประเภท       พนักงานจ�างตามภารกิจ 
 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ขับรถยนต,  บํารุงรักษา  ทําความสะอาดรถยนต,  และแกไขขอขัดของเล็กๆนอยๆ     
ในการใชรถยนต,  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ไม0จํากัดวุฒิการศึกษา  มีหนาท่ีขับรถยนต,  บํารุงรักษาเบื้องตน  ทําความสะอาด
รถยนต,ส0วนกลางท่ีใชในภารกิจหนาท่ีของผูบริหารองค,การบริหารส0วนจังหวัด  และประจําแต0ละ                  
ส0วนราชการ   
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
  มีความรู ความชํานาญงานในหนาท่ี และเคยขับรถยนต,มาแลวเป(นเวลาไม0นอยกว0า  
5  ป9  โดยจะตองมีหนังสือรับรองจากนายจางหรือหน0วยงานท่ีเคยปฏิบัติงานน้ัน   และไดรับใบอนุญาต
ขับรถตามกฎหมาย   
 

ระยะเวลาการจ�าง 
      ระยะเวลาการจางไม0เกินคราวละ   4   ป9 
 

อัตราค�าตอบแทน 
      ค0าตอบแทนเดือนละ   6,050   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก 15 

 
ชื่อตําแหน�ง               พ่ีเลี้ยง 
 

ตําแหน�งประเภท        พนักงานจ�างท่ัวไป 
 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
  1.ปฏิบัติและใหบริการช0วยเหลือผูรับการสงเคราะห,  ภายในสถานสงเคราะห,คนชรา
บานเขาบ0อแกว  ในดานการกินอยู0หลับนอน  ตลอดจนการสุขาภิบาลและอนามัย    
  2.ทําความสะอาดหองพักและเคร่ืองใชต0างๆ  ในท่ีพักอาศัย  ตลอดจนเส้ือผา                                 
และเคร่ืองใชของผูรับการสงเคราะห, 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
  ไ ด รั บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร ป ร ะ โ ย ค มั ธ ย ม ศึ กษ าต อน ต น ส า ยส า มัญ ( ม ศ . 3 )                                    
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)  หรือเทียบไดไม0ตํ่ากว0าน้ี  และมีความสามารถเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
 

ระยะเวลาการจ�าง 
  ระยะเวลาการจางไม0เกินคราวละ   1   ป9 
 

อัตราค�าตอบแทน 
  ค0าตอบแทนเดือนละ   5,340  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก 16  
 
ชื่อตําแหน�ง     คนสวน 

ตําแหน�งประเภท       พนักงานจ�างท่ัวไป 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบั ติงานดูแลบํารุงรักษาสนามหญา สวนหย0อม สานสาธารณะ สวนไมดอก       
หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของและปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
  ไม0จํากัดวุฒิการศึกษา  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  

 
ระยะเวลาการจ�าง 
       ระยะเวลาการจางไม0เกินคราวละ   1   ป9 

 
อัตราค�าตอบแทน 
      ค0าตอบแทนเดือนละ   5,340 บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก 17  

 
ชื่อตําแหน�ง     คนงาน 

ตําแหน�งประเภท          พนักงานจ�างท่ัวไป 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไป  และปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
  ไม0จํากัดวุฒิการศึกษา  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  

 
ระยะเวลาการจ�าง 
       ระยะเวลาการจางไม0เกินคราวละ   1   ป9 

 
อัตราค�าตอบแทน 
      ค0าตอบแทนเดือนละ   5,340 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


