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รหัสตําแหนง   31 
ชื่อตําแหนง   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  เปนเจาหนาทีช้ั่นตนทําหนาที่ชวยศกึษา  วเิคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน              
เพื่อเสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนและโครงการตาง ๆ  ซ่ึงอาจเปนนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกจิ  สังคม  การเมือง  
การบริหาร  หรือความมัน่คงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเปนนโยบาย  แผนงานอบต.  แผนอําเภอ  แผนงานจังหวดั  
และโครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
 ไดรับปริญญาตรีหรือเทยีบไดไมต่ํากวานีท้างสังคมศาสตร การวางแผน วิจยัทางสังคมศาสตร  
รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร  หรือทางอื่นที่  ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1.  มีความรูในวิชาการวจิัยทางสังคมศาสตร  การวางแผนและการบรหิารอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3.  มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจบุันในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 
  4.  มีความความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  5.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอมลู  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตผุล 

อัตราเงินเดือน 
  ไดรับอัตราเงินเดือน 7,940   บาท 
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รหัสตําแหนง   32 
ชื่อตําแหนง   เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  3 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดาน
งบประมาณ  บญัชีและพัสดุ  ภายใตการกํากบัตรวจสอบโดยใกลชิด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  เปนเจาหนาที่ช้ันตน  ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ  ในดาน
งบประมาณ  บัญชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี  ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ทางบัญชี  รวมทั้งการควบคมุเอกสารทางการเงินดวย  ตรวจสอบการปฏิบัติงานพรอมทั้งหลักฐานการทํา
สัญญา  การจัดซื้อพัสดุ  การเบิกจาย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใชและ
รักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  ตรวจสอบรายละเอียดรายจายใน
งบประมาณ  และการกอหนีผู้กพันงบประมาณรายจาย  ซ่ึงรวมถึงเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ  
ตรวจสอบงบประมาณรายได  รายจายและเงินนอกงบประมาณทกุประเภท และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร  หรือทางอื่นที่ ก.อบต. 

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได   

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1.  มีความรูในวิชาการตรวจสอบบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย  

กฎ  ระเบยีบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3.  มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจบุันในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม               

โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 
4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
5.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตผุล 

อัตราเงินเดือน 
  ไดรับอัตราเงินเดือน 7,940   บาท 
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รหัสตําแหนง   33 
ชื่อตําแหนง          นักวิชาการศึกษา  3 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  งานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย งานสงัคมสงเคราะห  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  เปนเจาหนาทีช้ั่นตน  ปฏิบัตหินาที่เกีย่วกับการจัดการศกึษาของเทศบาลในดานตาง ๆ  
ตามที่ไดรับมอบหมาย  ดังนี้  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา  โดยศึกษา  วเิคราะห  วจิัย  วางแผน   
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  เพื่อการจัดการศึกษาของเทศบาล  รวมถึงการศึกษาวิเคราะห  วิจยั
หลักสูตร  การสรางและพฒันาหลักสูตรของวชิาการตาง ๆ  ในความรับผิดชอบของทางราชการ  การวิเคราะห  
วิจัย  และการพัฒนาหนังสือและแบบเรยีน  การวางแผนการศึกษา  การจัดพิพิธภณัฑทางการศึกษา  จัดทํา
มาตรฐานสถานศึกษา  ตลอดจนการใหหรือจัดการบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี  ศึกษา  
วิเคราะห  วิจยั  ทําความเหน็สรุปรายงาน  และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา  และสงเสริมการวิจัยการศึกษา  
การวางโครงการ  สํารวจ  เกบ็รวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษาติดตาม  
ประเมินผล  ดาํเนินการและแกไขปญหาขดัของตาง ๆ  ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการวิเคราะหวิจยัและ
เสนอแนะการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ  ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องตาง ๆ  
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ   
เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ  ที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด  นอกจากนั้น  ยังทําหนาที่จัดทําแผนและระบบสารสนเทศ  
งานการเจาหนาที่  งานการศกึษาปฐมวัยและการศึกษาขัน้พื้นฐาน  งานบริหารโรงเรียน  งานบริหารวิชาการ  
งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษา  หรือคุณวฒุิอ่ืนที่  ก.ท.รับรอง
ใหบรรจุและแตงตั้งเปนพนกังานครูเทศบาลได  หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท. กําหนดเปนคณุสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1.  มีความรู  ความเขาใจในวชิาการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  2.  มีความรู  ความเขาใจในกฎหมายจดัตั้งเทศบาล  กฎหมายระเบยีบบริหารราชการ
แผนดิน  กฎหมายระเบยีบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  และขอบังคับอื่นที่ใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3.  มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจบุันในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม                  
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 
  4.  มีความรู  ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่ 
  5.  มีความสามารถในกรศึกษาหาขอมูล  วเิคราะหปญหา  และสรุปเหตผุล 

อัตราเงินเดือน 
  ไดรับอัตราเงินเดือน 7,940   บาท 
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รหัสตําแหนง   34 
ชื่อตําแหนง    นักพัฒนาชุมชน 3 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขัน้ตนเกีย่วกับการพัฒนาชุมชนภายใตการกํากบัตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
  เปนเจาหนาทีช้ั่นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบตัิหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพฒันาชุมชนเพือ่จัดทําแผนงาน 
ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนาํทองถ่ิน เปนผูนําและ
เปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดแูลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเร่ิม
ในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ินของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถ่ินอยางใกลชิด ใหคําแนะนํา
และฝกอบรมประชาชนในทองถ่ินตามวธีิการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได           
ตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครวัเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับ
หนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถ่ินทุรกันดาร ติดตามผลงานและจดัทํารายงาน
ตาง ๆ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา ที ่ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง  หรือ 
2.  ไดรับประกาศนียบัตรชัน้สูงบัณฑิตอาสาสมัคร  

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1.  มีความรูเกีย่วกับการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และกฎหมาย  

กฎ  ระเบยีบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3.  มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจบุันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
5. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วเิคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

อัตราเงินเดือน 
  ไดรับอัตราเงินเดือน 7,940   บาท 
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รหัสตําแหนง   35 
ชื่อตําแหนง    นิติกร 3 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับกฎหมาย  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดและปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
 เปนเจาหนาที่ช้ันตน  ทําหนาที่รวบรวมขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมาย        

ที่เกี่ยวของเพือ่เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายดานตาง ๆ  เชน  การรางหรือ 
แกไขเพิม่เติม กฎ  ระเบยีบ  และขอบังคับ  การสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกีย่วกับวินยัพนกังาน
สวนตําบล  และการรองทุกขหรืออุทธรณ  การวินจิฉัยปญหากฎหมาย  การดําเนินการทางคดีการดาํเนินการ
เกี่ยวกับความรับผิดทางแพง  จัดทํานิตกิรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และปฏิบัติหนาที่อ่ืน            
ที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                         ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย  หรือทางอื่นที่ ก.อบต กําหนด 
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1.  มีความรูในวิชากฎหมาย  และมีความสามารถในการใชกฎหมายอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที ่

2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย  
กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม   
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทยและของทองถ่ิน 

 4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 5.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหา  และสรุปเหตุผล 

อัตราเงินเดือน 
  ไดรับอัตราเงินเดือน 7,940   บาท 
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รหัสตําแหนง   36 
ชื่อตําแหนง    วิศวกรโยธา 3 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับงานวิศวกรรมโยธาและผังเมือง  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที ่
ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  ชวยในการปฏบิัติงานเกีย่วกบัการออกแบบและคํานวณ  พิจารณาการตรวจสอบ  คนควา  
ทดลอง  วิเคราะหและวจิัย  วางโครงการกอสราง  ใหคําปรึกษาแนะนําในงานวิศวกรรมโยธา  เชน  อาคาร  
โรงงานอุตสาหกรรม  ถนน  สะพาน  ทาเทียบเรือ  อูเรือหรือคานเรือ  กําแพงคันดิน  โครงสรางสําหรับ
รองรับถังน้ํา  ถังน้ํามัน  ถังเก็บของไหล  อุโมงคสาธารณะและสํารวจออกแบบ  วิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรม
โยธาและที่เกีย่วกับการผังเมอืงเพื่อวางโครงการดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และระบบคมนาคมและ
การขนสง  ประเภททางหลวง สนามบิน  ทางวิ่ง  สระวายน้ํา  สาธารณะ  งานผลิตน้ําประปา  เปนตน                
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมชลประทาน   

วิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมสํารวจ  หรือทางอื่นที่  ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงนี้ได และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. )   

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1.  มีความรูในวิชาการวิศวกรรมโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ 
2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และกฎหมาย 

กฎ  ระเบยีบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3.  มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจบุันในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม

โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
5.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตผุล 

อัตราเงินเดือน 
  ไดรับอัตราเงินเดือน 7,940   บาท 
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รหัสตําแหนง   37 
ชื่อตําแหนง   นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขัน้ตนเกีย่วกับวิชาการการสงเสริมสุขภาพ ภายใตการกาํกับตรวจสอบโดยใกลชิด 
อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
  เปนเจาหนาทีช้ั่นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับวิชาการสงเสริมสุขภาพ โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน รวมศึกษา หาขอมูล วิเคราะห วิจยั เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการ
แกไขปญหารวมทั้งการกําหนดมาตรฐานงานสงเสริมสุขภาพ ปฏิบัติงานทางดานสงเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน โดยใหคําแนะนําตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพ  เชน การบริหาร                 
การอนามัยแมและเดก็  การวางแผนครอบครัว การสงเสริมภาวะโภชนาการ การใหความรูดานสาธารณสุข
แกประชาชน  ครู  นักเรียน ตลอดจนการเผยแพร และจัดอบรมเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานสาธารณสุขในสวนภูมภิาค
และบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ รวมดําเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผล
การสงเสริมสุขภาพ โดยการตรวจความถูกตองของรายงานผลการปฏิบัติงาน วิเคราะหขอมูลสถิติ เพื่อประกอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการเฉพาะเรื่อง หรืองานสงเสริมสุขภาพตามแผนพัฒนาสาธารณสุข 
จัดหาและจดัสรรเวชภณัฑ เครื่องมือ อุปกรณการแพทยทีใ่ชสําหรับการดําเนินการสงเสริมสุขภาพ                
อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค  เชน  การบําบัดรักษาโรคติดตอมาลาเรีย           
โรคเร้ือน การสุขาภิบาลโรงเรียน การจดัหาน้ําสะอาด การคนหาผูปวย การเสริมสรางภูมิคุมกันโรค เปนตน 
และปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่วของกับการสาธารณสุข 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างสาธารณสุขศาสตร การพยาบาล สุขศึกษา 

หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1.  มีความรูในวิชาการสงเสริมสุขภาพอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย  

กฎ  ระเบยีบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
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3.  มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจบุันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                 
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศ 

4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
5.  มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตผุล 

อัตราเงินเดือน 
  ไดรับอัตราเงินเดือน 7,940   บาท 
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รหัสตําแหนง   38 
ชื่อตําแหนง                                นักวิชาการเกษตร  3 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับวิชาการเกษตร ภายใตการกํากบัตรวจสอบโดยใกลชิดและปฏิบัติ 

หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
เปนเจาหนาทีข่ั้นตนทําหนาที่ชวยศกึษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจยัเกี่ยวกับงานวิชาการ 

เกษตร เชน การปรับปรุง บํารุงพันธุ การขยายพนัธุ การคัดพันธุตานทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุง
วิธีการผลิต การใชปุย การเกบ็รักษาผลผลิตจากขาว พืชไร พืชสวน ไหมและยางพารา เปนตน สาธิตการ
ปลุกพืชและการปราบศัตรูพืช ใหคําปรึกษาแนะนํา อบรม และสงเสริมวิชาการและความกาวหนาทางการ
เกษตรแกเจาหนาที่เกษตรกรและประเมนิโดยทั่วไปชวยตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกีย่วกับการ
ทดลองและวิเคราะหวจิัยพนัธุพืช วัตถุมีพษิปุยเคมี ตลอดจนชวยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดกุารเกษตร 
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมและปฏบิัติงานหองปฏิบัติการหรือในสถานีทดลอง ซ่ึงดําเนินการคนควา
ทดลองและวิเคราะหวจิัยเพือ่ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของ
สถานีและพื้นที่ทดลองในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางเกษตรศาสตร สัตวแพทย เทคโนโลยี

ทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร พชืสวน โรคพืชวิทยา พฒันาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต 
พัฒนาผลิตภณัฑ   หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูในวิชาการเกษตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที ่

3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
5. มีความสามารถในการศึกษาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
6. มีความสามารถในการถายทอดความรูแกเกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปและมี

อัธยาศัยและมนุษยสัมพนัธที่ดี 
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อัตราเงินเดือน 
  ไดรับอัตราเงินเดือน 7,940   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35


	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	อัตราเงินเดือน
	อัตราเงินเดือน
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	อัตราเงินเดือน
	อัตราเงินเดือน
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	อัตราเงินเดือน
	อัตราเงินเดือน
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับวิชาการส่งเสริมสุขภาพ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ร่วมศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหารวมทั้งการกำหนดมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติงานทางด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให้คำแนะนำตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ  เช่น การบริหาร                 การอนามัยแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะโภชนาการ การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน  ครู  นักเรียน ตลอดจนการเผยแพร่ และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ร่วมดำเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพ โดยการตรวจความถูกต้องของรายงานผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เพื่อประกอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการเฉพาะเรื่อง หรืองานส่งเสริมสุขภาพตามแผนพัฒนาสาธารณสุข จัดหาและจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้สำหรับการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ                อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค  เช่น  การบำบัดรักษาโรคติดต่อมาลาเรีย           โรคเรื้อน การสุขาภิบาลโรงเรียน การจัดหาน้ำสะอาด การค้นหาผู้ป่วย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ


	อัตราเงินเดือน
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

	อัตราเงินเดือน

