ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จํานวน 5 ตําแหน่ง รวมทั้งสิ้น 45 อัตรา
ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในข้อ 19(1) , 19(2) และ 19(3) ของประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่
30 กันยายน 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
จํานวน 5 ตําแหน่ง รวมทั้งสิ้น 45 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหน่งที่รับสมัคร
ก. พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 37 อัตรา ประกอบด้วย
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู จํานวน 30 อัตรา ดังนี้
1) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์
2) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
3) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
4) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
5) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน
6) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
7) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเกษตรกรรม
8) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคหกรรม
9) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย
10) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา
11) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล
2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน จํานวน 3 อัตรา
4. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 3 อัตรา
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จํานวน
จํานวน
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6
5
5
3
1
1
1
1
5
1
1
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อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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ข. พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่
- ตําแหน่ง ภารโรง
จํานวน 8 อัตรา
(รายละเอียดคุณสมบัติของตําแหน่งที่รับสมัครปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)
2. คุณสมบัต.ิ ..

-22. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2547 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
(4.1) โรคเรือ้ นในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นทีร่ ังเกียจแก่สังคม
(4.2) วัณโรคในระยะอันตราย
(4.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม
(4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่ น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ผู้ที่จะสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งตรงตามตําแหน่งที่จะสมัคร (รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)
3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง (ชั้น 8) ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3861 7430 ต่อ 711
4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จํานวน 3 รูป
4.2 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
4.3 หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร จํานวน 1 ฉบับ
4.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4.5 ใบรับรอง...

-34.5 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันรับสมัคร (ฉบับจริง)
4.6 สําเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
4.7 สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตาม พ.ร.บ. ขนส่ง (ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภท
ส่วนบุคคล) จํานวน 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ และต้องมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
ซึ่งต้องมีทักษะในตําแหน่งงานที่สมัคร ไม่ต่ํากว่า 5 ปี (สําหรับตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)
4.8 หลักฐานอื่นๆ เช่น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สําเนาทะเบียนสมรส จํานวน 1 ฉบับ
พร้อมต้นฉบับ เอกสารต้นฉบับที่นํามายื่นในการสมัคร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจถูกต้องกับสําเนาแล้ว จะคืนต้นฉบับ
ให้ในวันรับสมัครนั้น
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสําหรับทุกตําแหน่ง จํานวน 100 บาท
(ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ)
6. วัน เวลา สถานที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง และทางเว็บไซต์ www.rayong-pao.go.th โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้อง
ไปตรวจดูด้วยตนเอง
ทั้งนี้ หลั กเกณฑ์ การเลื อกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
ระยอง จะยึดหลักสมรรถนะที่จําเป็นต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่ง ประกอบด้วย ความรู้ของ
บุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์คะแนนเต็ม
100 คะแนน ซึ่งผู้ที่จะได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างจะต้องได้รับคะแนน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงตามลําดับคะแนนสูงสุดลงมา ตามลําดับ
7. เงื่อนไขการจ้าง
- การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จะทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และพนักงานจ้างทั่วไป
จะทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
- ผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามลําดับที่การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ในอัตราตําแหน่งที่ว่าง ตามแผนกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยองก่อน
8. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด ระยอง ตามลํ า ดั บ ที่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรร โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง
อนึ่งการสรรหา...

-4อนึ่ ง การสรรหาและเลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ เป็ น พนั ก งานจ้ า ง ผู้ เ ข้ า รั บ การสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบ
พบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานจ้างหรื อได้ รับการจ้างแล้วก็ตาม คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานจ้าง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณายกเลิกการจ้าง กรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่
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กันยายน พ.ศ. 2558

นายปิยะ ปิตุเตชะ
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง วันที่ 4 กันยายน 2558
__________________________________
ก. พนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู จํานวน 30 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับการจั ดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียน
การสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. ทํานุบํารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.
กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในกลุ่มวิชา ดังนี้
1) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์
จํานวน 6 อัตรา
2) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จํานวน 5 อัตรา
3) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 5 อัตรา
4) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 อัตรา
5) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน
จํานวน 1 อัตรา
6) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
จํานวน 1 อัตรา
7) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเกษตรกรรม จํานวน 1 อัตรา
8) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคหกรรม
จํานวน 1 อัตรา
9) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย
จํานวน 5 อัตรา
10) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
11) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล
จํานวน 1 อัตรา
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาต
ปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่คุรุสภาออกให้
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

-22. ตําแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล จํานวน 1 อัตรา

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านขั้ น ต้ น เกี ่ ย วกั บ งานบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงในบั ต ร หรื อ กระดาษเทปหรื อ เทป
แม่ เ หล็ ก หรื อ จานแม่ เ หล็ ก เพื่ อ ใช้ กั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ในลั ก ษณะที่ ไ ม่ ย ากภายใต้ ก ารกํา กั บ
ตรวจสอบโดยใกล้ ชิ ด หรื อ ตามคํา สั่ ง หรื อ แบบ หรื อ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งแน่ ชั ด หรื อ ละเอี ย ด
ถี่ ถ้ ว น และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของบัตรที่ได้วางรูปไว้แล้ว หรือให้ตรงกับกระดาษเทป
หรือเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก ที่จําแนกไว้แล้ว บันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือเทป หรือจานแม่เหล็ก
เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.จ.รับรอง ซึ่งได้ศึกษา
วิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

-33. ตําแหน่ง

ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน จํานวน 3 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการช่วยชีวิตทางน้ํา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภายใต้การกํากับ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยชีวิตทางน้ํา การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับคนไข้ได้อย่าง
ละเอียด เพื่อการรักษาของแพทย์และพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติ ไม่ต่ํากว่า 5 ปี จะต้องมีหนังสือ
รับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

-44. ตําแหน่ง

พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 3 อัตรา

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ขับรถยนต์ บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้
รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ขับรถยนต์ บํารุงรักษาเบื้องต้น ทําความสะอาดรถยนต์นั่งส่วนกลางที่ใช้ประจําส่วนราชการ
2. ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสําเนาหนังสือ ส่งหนังสือราชการ
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี สามารถ
พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึง
ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

-5ข. พนักงานจ้างทั่วไป ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี
1. ตําแหน่ง

ภารโรง จํานวน 8 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เปิด-ปิด สํานักงาน ทําความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
มิให้สูญหาย ซ่อมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ์ การเรียน-การสอน อาคารสํานักงาน วัสดุครุภัณฑ์ หรืองานอื่นใดที่
เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะซ่อมแซม
ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สามารถอ่าน–เขียนภาษาไทยได้ มีความรู้ความสามารถและความชํานาญทางช่างไม้ ช่างปูน
และซ่อมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ์การเรียน การสอน อาคารสถานศึกษา วัสดุครุภัณฑ์ได้
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

