ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ด้วยองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ระยอง จะดำเนิน การสรรหาและเลือ กสรรบุค คลเพื่อ เป็น
พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน ๒๐ ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น ๕๔ อัตรา
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๔๗ และบัญชี
กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ได้'รับ'ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒิ
หรือผู้มีทักษะประสบการณ์ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๔๗ จึงประกาศรับสมัครสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน ๒๐ ตำแหน่ง
รวมทั้งสิ้น ๔๔ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับลมัคร
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง รวม ๓๖
ก. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง
๑) ตำแหน่ง ผู้ฃ่วยครู
(๑) ผู้ช่วยครู เอกภาษาจีน
(๒) ผู้ช่วยครู เอกภาษาญี่ป่นิ
(๓) ผู้ช่วยครู เอกภาษาอังกฤษ
(๔) ผู้ช่วยครู เอกประถมศึกษา
(๔) ผู้ช่วยครู เอกช่างไฟฟ้ากำลัง
(๖) ผู้ช่วยครู เอกช่างยนต์
(๗) ผู้ช่วยครู เอกการท่องเที่ยว
๒) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา
๓) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประซาสัมพันธ์
๔) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิขาการคอมพิวเตอร์
๔) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
๖) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประซาสัมพันธ์
๗) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
๘) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
๙) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๑๐) ตำแหน่ง ผ้ช่วยนายช่างผังเมือง

อัตรา ประกอบด้วย
อัตรา ดงนิ
จำนวน ๗ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จำนวน ๓ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จำนวน ๒ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
จำนวน ๔ อัตรา
จำนวน ๓ อัตรา
จำนวน ๒ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
o

o

0

0

0

o

o

ข. ตำแหน่ง...

-๒ข. ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา ดังน
๑) ตำแหน่ง ผู้'ช่วย'ช่วย'ขีวิตคน
จำนวน ๑ อัตรา
๒) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จำนวน ๓ อัตรา
๓) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ
จำนวน ๑ อัตรา
๔) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน ๖ อัตรา
๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๑๘ อัตรา ประกอบด้วย
๑) ตำแหน่ง คนงาน
จำนวน ๑ อัตรา
๒) ตำแหน่ง คนงานประจำสนามกีฬาจังหวัดระยอง จำนวน ๓ อัตรา
๓) ตำแหน่ง คนงานซ่อมแซมถนน
จำนวน ๔ อัตรา
๔) ตำแหน่ง นักการ
จำนวน ๓ อัตรา
๔) ตำแหน่ง ภารโรง
จำนวน ๓ อัตรา
๖)
ตำแหน่
กขย
a
I bb r I Wn ง riW Nคนงานประจำรถบรรทุ
เ พ บ da-'น I d b I u d d r 11 I บบ(น
'บจำนวน
เ พ d U (ร.๔ บฬเ
อัตdราI
(รายละเอียดคุณสมบัติของตำแหน่งที่รับสมัครปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)
J )

y\

๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการข้าราซการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๔๗ ดังนี้
๑) มีสัญ'ซาติ'ไทย
๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ ห่รือจิตฟ้นเพืเอน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องด้นสำหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
(๔.๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔.๒) วัณโรคในระยะอันตราย
(๔.๓) โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม
(๔.๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๔.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาขิกสภาท้องถิ่น
๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นชองรัฐ
๙) ไม่เป็น...

-๓-

๙) ไม่เป็นข้าราขการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราฃการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณ สมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง ผู้ท ี่จ ะสมัค รจะต้อ งมีค ุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งตรงตามตำแหน่งที่จะสมัคร (รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัค รเข้ารับ การสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ เป็น,ไปตามความ'ไน'ข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕:๓๘
เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๓๘

๓. วัน เวลา และลถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ ห้องศูนย์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ขั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่
๒๑ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราขการ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติม
ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๓๘๖๑ ๗๔๓๐ ต่อ ๗๑๑

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายในครั้งเดียวกันหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว
(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาใบแสดงคุณ วุฒ ิก ารศึก ษาที่ต รงตามคุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งตาม
ประกาศที่รับสมัครนี้ โดยวุฒิการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ภายในวันที่ปีดรับสมัครคือ
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
๔.๔ สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร สด ๘ หรือ สด.๔๓ จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางข้าราฃการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร (ฉบับจริง)
๔.๗ สำเนาใบอนุญ าตเป็น ผู้ข ับ รถตาม พ.ร.บ.ขนส่ง ประเภทรถยนต์ส ่ว นบุค คล
(สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์) และประเภทที่ ๒ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
และพนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
๔.๘ หนังสือรับรองการผ่านงานจากนายจ้าง จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ซึ่งต้องมีทักษะ
ในตำแหน่งงานที่สมัคร ไม่ตํ่ากว่า ๔ ปี (สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ และพนักงานขับรถยนต์)
๔.๙ หลักฐานอื่นๆ เข่น สำเนาใบเปลี่ยนซื่อตัว ซื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน ๑ ฉบับ
พร้อมต้นฉบับ เอกสารต้นฉบับที่นำมายื่นในการสมัคร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องตรงกับสำเนาแล้ว
จะคืนต้นฉบับให้ในวันรับสมัครนั้น

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้ส มัค รต้อ งเสีย ค่าธรรมเนีย มในการสมัค รสำหรับ ทุก ตำแหน่ง จำนวน ๑๐๐ บาท
(ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ)

๖. การประกาศ...

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารันการลรรหาและเลือกลรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ให้ท ราบก่อนดำเนิน การสรรหาและเลือ กสรรไม่น ้อยกว่า ๕ วัน ทำการ ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง และทางเว็บไซต์ wvwv.rayong-pao.go.th โดยให้เปีนหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องไป
ตรวจดูด้วยตนเอง

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการลรรหาและเลือกลรร
หลักเกณฑ์ก ารสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น พนัก งานจ้าง สังกัดองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดระยอง จะยึดหลักสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งตามที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองกำหนด ดังนี้
๗.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตามข้อ ๑.๑ ก.
ทดสอบความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น ต่อการปฏิบ ัติงาน ความสามารถ
หรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและคุณ ลักษณะอื่นๆ ของบุคคลที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๗.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มี,ทักษะ ตามข้อ ๑.๑ ข.
ทดสอบความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น ต่อการปฏิบ ัติงาน ความสามารถ
หรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและคุณ ลักษณะอื่นๆ ของบุคคลที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ โดยมีคะแนนสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน
และคะแนนสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน
๗.๓ พนักงานจ้างทั่วไป
ทดสอบความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น ต่อการปฏิบ ัติงาน ความสามารถ
หรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและคุณ ลักษณะอื่นๆ ของบุคคลที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามข้อ ๗.๑ และข้อ ๗.๓ จะต้อง
ได้รับคะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามข้อ ๗.๒
จะต้องได้รับคะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละภาค

๙. การประกาศผลการลรรหาและเลือกฝ็รร
จะประกาศรายขื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามข้อ ๗.๑ และข้อ ๗.๓ ให้ทราบ
โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเรียงลำดับที่จากผู้!ด้คะแนนสูงสุดตามลำดับ หากได้คะแนนเท่ากัน
ให้ผู้!ด้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า สำหรับการประกาศรายขื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ตามข้อ ๗.๒ จะประกาศรายขื่อ โดยเรียงลำดับ จากผู้ส อบได้ค ะแนนรวมสูงสุด ลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มี
ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
สอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้!ด้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๑๐. การบรรจุ...

๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ได้รับ การเลือ กสรรจะได้ร ับ การแต่งตั้งให้เป็น พนัก งานจ้าง สังกัด องค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดระยอง ตามลำดับ ที่ในบัญ ขีร ายซื่อ ผู้ผ ่านการเลือ กสรร โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง ซึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ
และตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) จะทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี และพนักงานจ้างทั่วไปจะทำสัญญาจ้าง
ไม่เกินคราวละ ๑ ปี
อนึ่ง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อ เป็น พนัก งานจ้าง สังกัด องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ระยอง ได้ต รวจสอบและรับ รองตนเองว่าเป็น ผู้ม ี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้Lด้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
หรือ ได้ร ับ การจ้างแล้วก็ต าม องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ระยองจะถือ ว่าเป็น ผู้ข าดคุณ สมบัต ิแ ละพิจ ารณา
ยกเลิกการจ้าง กรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

^

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒(ะ๖๒________

(นายปียะ ปีตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงวันที่ (^ / กุมภาพันธ์ ๒(£๖๒

๑.® พนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี
ก. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ มีดังนี้
๑) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน ๗ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒ นาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้ม
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ชองผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒) วัดอบรมสั่งสอนและวัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน)
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. มีคุณ วุฒ ิไม่ตํ่ากว่าปริญ ญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในวิชาเอกดังต่อไปนี้
จำนวน ๑ อัตรา
๑) ผู้ช่วยครู เอกภาษาจีน
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน
จำนวน ๑ อัตรา
๒) ผู้ช่วยครู เอกภาษาญี่ป่น
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาณี่ป่น
๓) ผู้ช่วยครู เอกภาษาอัง กฤษ
จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จำนวน ๑ อัตรา
๔) ผู้ช่วยครู เอกประถมศึกษา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา
จำนวน ๑ อัตรา
๔) ผู้ช่วยครู เอกช่างไฟฟ้ากำลัง
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกช่างไฟฟ้ากำลัง
จำนวน ๑ อัตรา
๖) ผู้ช่วยครู เอกช่างยนต์
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกช่างยนต์
๗) ผู้ช่วยครู เอกการท่องเที่ยว
จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคุณวุฒ ิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกการท่องเที่ยว

๒. มีใบอนุญ าต...

-๒๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
ออกให้เพื่อปฏิบติหน้าที่สอน

ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑<£,๐๐๐ บาท

๒) ตำแหน่ง...

๒) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา จำนวน ๓ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต ้อ งใช้ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการ
ในการทำงาน ปฏิบ ัต ิงานเกี่ย วกับ การส่งเสริม และพัฒ นาการกีฬ า ภายใต้ก ารกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ

๑.๑ รวบรวม ประมวล จัดทำข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น วิเคราะห์ เพื่อประกอบการ
วางแผนงาน โครงการหรือแนวทางการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑.๒ สำรวจ รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ศึกษา สรุปจัดทำรายงาน
รวมทั้งประมวลและวิเคราะห์ข ้อ มูล ทางวิช าการเพื่อ ประกอบการวิจ ัยในการวางแผน การจัด ทำหลัก เกณฑ์
มาตรฐาน การพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑.๓ รวบรวม จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาการกีฬา เพื่อประกอบการ
สร้างและพัฒ นาเครื่อ งมือ สื่อ จัด ทำคู่ม ือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิช าการและสื่อ เพื่อนำไปใช่ในการ
ดำเนินงานด้านการพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑.๔ จัด ทำข้อ มูล เกี่ย วกับ สถานการณ์แ ละป้ญ หาเกี่ย วกับ การดำเนิน การด้านการพัฒ นา
และจัดทำแผนต้านการพัฒนาคุณภาพการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑.๔ ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การศึก ษาด้านการกีฬ า การพัฒนา
กิจกรรมนันทนาการ และการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑.๖ ร่ว มติด ตามประเมิน ผลการดำเนิน งาน กิจกรรม และสรุป การศึก ษา วิเคราะห์
วิจัย เพื่อพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑.๗ ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์
การกีฬา

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเปีนไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธี้ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานงานการทำงานร่ว มกัน ทั้ง ภายในและภายนอกทีม งานหรือ หน่ว ยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
๓.๒ ชี้แ จงและให้ร ายละเอีย ดเกี่ย วกับ ข้อ มูล ข้อ เท็จ จริง แก่บ ุค คลหรือ หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการ...

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้คำแนะนำและให้บริการทางวิช าการเบื้องต้น แก่ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก เยาวชนและประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์
การกีฬา
๔.๒ ให้บริการข้อมูล เอกสาร สื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ตอบข้อ
ชักถามเกี่ยวกับการพัฒนาต้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
๔.๓ อำนวยความสะดวกด้านการพัฒ นาต้านการกีฬ า นันทนาการ และวิท ยาศาสตร์
การกีฬา ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการ การบริหารจัดการกีฬา การผึเกและการจัดการการกีฬา หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใซ้เปีนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทน
ไต้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๓) ตำแหน่ง...

๓) ตำแหน่ง ผู้ข่วยนักประขาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต ้อ งใช้ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการ
ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านประซาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ จัดกิจกรรมตามโครงการประซาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้การดำเนินงานประขาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
๑.๒ สำรวจความคิดเห็นซองประซาซน และรวบรวมข้อมูลซ่าวสารต่างๆ และสรุปผลเพื่อเนิน
ข้อมูลในการดำเนินการประซาสัมพันธ์
๑.๓ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประซาสัมพันธ์
และติดตามผล
๑.๔ จัดทำเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประขาสัมพันธ์และเผยแพร่
๑.๕ ศึก ษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิด เห็น ในการวางแผนงานการสื่อ สาร
ประขาสัมพันธ์ การกำหนดนโยบาย และแผนยุทธคาสตร่ในการเผยแพร่ซ่าวสารและการใช้สื่อต่างๆ เพื่อนำไป
ปรับปรุงงานการสื่อสารประขาสัมพันธ์ซององค์กรให้ดียิ่งขึ้น
๑.๖ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางวิขาการ รวมทั้งวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำแผนงาน โครงการ และการเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
๑.๗ ร่วมจัดทำแผนประซาสัมพันธ์ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การเผยแพร่และสื่อสารประซาสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
๑.๘ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
เขียนข่าว บทความ และสารคดีเผยแพร่ประขาสัมพันธ์ไค้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๙ ออกแบบ และจัดกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และแนะนำการบริการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการ และประซาซนทั่วไป
เพื่อช่วยกระจายข้อมูล ข่าวสาร และประซาสัมพันธ์บริการต่างๆ ขององค์กรให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์
และเนินป้จจุบันอยู่เสมอ
๑.๑๐ ออกแบบ จัดทำ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร บทความ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เข่น วารสารอุตสาหกรรม รายงานประจำปี และคู่มีอต่างๆ เนินต้น เพื่อเผยแพร่และประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑๑ จัดทำเอกสาร รายงาน และสรุปผลการดำเนินงานต้านการสื่อสารประขาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรม/โครงการ การใช้สื่อ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อเนินข้อมูลที่เนินประโยซน์แก่
ผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานต่อไป

-๖๑.๑๒

สำรวจประขามติตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ เพื่อประกอบ
การตัดสินใจของผู้บริหารในอนาคต
๑.๑๓ สร้างและรักษาส้มพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลขน นักข่าว และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประซาส้มพันธ์มีความง่ายและสะดวกมากขึ้น
๑.๑๔ ร่วมดำเนินประเมินผลการเผยแพร่ประซาส้มพันธ์ การใข้สื่อ การผลิตสื่อ และการจัด
โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับ ปรุงการเผยแพร่ป ระขาส้มพัน ธ์ การใข้สื่อ การผลิตสื่อ และการจัด
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลุ่มเบีาหมาย
๑.๑๔ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานประซาส้มพันธ์ เพื่อนำมาประยุกตัใซ้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานราขการ
ส่วนท้องถิ่นหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเบ็เนไปตามเบีาหมายและผลส้มฤทธึ๋ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ หน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทฮิ๋ตามที่กำหนด
๓.๒ ประสานงานด้านประขาส้มพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้การทำงานเปีนไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้
๓.๓ ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้บริการข้อมูลการประขาส้มพันธ์แก่ประซาซนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
๔.๒ แนะน่าให้คำปรึกษาด้านข้อมูลข่าวสารขององค์กรเพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใข้บริการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ร ับ ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒ ิอ ย่า งอี,นที,เทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิข าหรือ ทาง
สื่อสารมวลขน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประซาส้มพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ
อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ
หรือในสาขาวิซาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใข้เบ็เนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี๋ได้

ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๔) ตำแหน่ง...

-๗-

๔) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิขาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ซ่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต ้อ งใช้ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการ
ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไต้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ

๑.๑ ติดตั้งหรือบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบอิน เตอร์เน็ต ชุดคำสั่งระบบปฏิบ ัต ิการ ชุด คำสั่งสำเร็จ รูป เครื่อ งคอมพิวเตอร์ส ่วนบุค คล เบ็เนต้น
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๑.๒ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒ นาและบริห ารจัด การ การประยุก ต์ใ ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือ การประมวลผลข้อ มูล ในระบบงานต่างๆ ภายในองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๓ ประมวลผลและปรับปรุงแกไชแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
๑.๔ ทดสอบคุณสมบัติต้านเทคนิคชองระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตาม
ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
๑.๕ รวบรวมความต้องการ เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบ และแกไ'ฃช้อผิดพลาด1ของคำสั่ง
ตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์หรือระบบข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินไปไต้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๖ ช่ว ยรวบรวมข้อ มูล และวิเคราะห์ค วามต้อ งการของระบบงานประยุก ต์ และระบบ
ข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
๑.๗ ช่ว ยรวบรวมข้อ มูล และวิเ คราะห์ ออกแบบ และพัฒ นาระบบงานประยุก ต์
เพื่อให้ไต้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
๑.๘ รวบรวมข้อ มูล ประกอบการกำหนดและทดสอบคุณ ลัก ษณะเฉพาะของเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์และอุป กรณ์ ระบบเครือ ข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัด การระบบการ
ทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เนินมาตรฐานเดียวกัน และตรงตาม
ความต้องการใช้ของหน่วยงาน
๑.๙ ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย
ไม่เหมาะสม ซัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เนินไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
๑.๑๐ ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อ มูล เพื่อประกอบการออกใบอนุญ าต เพื่อให้การ
ออกใบอนุญาตเนินไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๑.๑๑ แกํไฃบีญญาต่างๆ ในเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับ งานบริก ารสารสนเทศ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเนินไปอย่างสะดวกและราบรื่น
๑.๑๒ ศกษา...

๑.๑๒

ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ งานบริก ารสารสนเทศและงานจัด การระบบงานคอมพิว เตอร์ เพื่อ นำมาประยุก ต์ไ ข้ใ นการปฏิบ ัต ิง าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนิน การวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเนินไปตามเบีาหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑

ประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ หน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
๓.๒ ชี้แ จงและให้ร ายละเอีย ดเกี่ย วกับ ข้อ มูล ข้อ เท็จ จริง แก่บ ุค คลหรือ หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ช่ว ยจัด ทำคู่ม ือ ระบบและคู่ม ือ ผู้ใ ช้ เพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ผ ู้ใ ช้ เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒ ดำเนิน การผึเกอบรมหรือ ถ่ายทอดความรู้ สนับสบุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่
เจ้าหน้าที่ผู้!,ช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
๔.๓ ให้ค ำปรึก ษาแนะน่า แก่ผ ู้ใ ช้เ มื่อ มืบ ีญ หาหรือ ข้อ สงสัย ในการใช้ง านเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผูใข้สามารถแกไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ร ับ ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒ ิอ ย่า งอี,นที'เทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
คอมพิว เตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอี'นที, ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เนิน คุณ สมบัต ิเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้

ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๕) ตำแหน่ง...

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๒ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๕)

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใฃ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ขัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดัรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง
การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อ
การใช้งาน
๑.๒ ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
๑.๓ ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
๑.๔ รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอผู้บังคับบัญชา
ในหน่วยงาน
๑.๕ ศึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่ว มพัฒ นาให้ระเบียบการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๑.๖ ซื้แ จงรายละเอีย ดข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ งานพัส ดุให้ก ารปฏิบ ัต ิง านมีค วามโปร่ง ใส
ตรวจสอบได้
๑.๗ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือประจำปีงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๘ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัสดุ เพื่อนำมาประยุกต่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้ค ำแนะนำเกี่ย วกับ ระเบีย บและวิธ ีก ารปฏิบ ัต ิง านที่อ ยู่ใ นความรับ ผิด ชอบแก่
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานและให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
๒.๒ ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ

ดุณสมบัติ...

-® o -

คุณฝืมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล
ช่างไฟฟ้า หรือในสาชาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้
๒. ได้ร ับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ เทคนิค หรือ คุณ วุฒ ิอ ย่า งอื่น ที่เทีย บไดีใ นระดับ เดีย วกัน
ในสาขาวิช าหรือ ทางบัญ ชี เลขานุก าร เทคนิค การตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุร กิจ การเงิน
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิช ยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี๋ได้
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดีไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิคเชียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล
ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวซ. หรือเทียบไดีในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบไดีไม่ตํ่ากว่านี้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๔๐๐ บาท

๖) ตำแหน่ง...

"(ร)<9)“

๖) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประซาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเปีนต้องใซ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านประซาสัมพันธ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้การกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร รายงาน และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปีน
ข้อมูลที่เปีนประโยขนํในการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ประขาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
๑.๒ สำรวจและรวบรวมความคิดเห็นของประซาซน ผู้รับบริการ และหน่วยงานต่างๆ
เพื่อเปีนข้อมูลในการดำเนินงาน และปรับปรุงพัฒนางานภายในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑.๓ ปรับปรุงทะเบียนสื่อมวลซน เพื่อเก็บรวบรวมไว้เปีนข้อมูลซองหน่วยงาน
๑.๔ ให้บริการด้านประซาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจงทั่วๆ ไป เพื่อไขข้อข้องใจ
และช่วยตอบคำถามให้แก่ประซาซน
๑.๕ ดำเนินการประซาสัมพันธ์โดยวิธีการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจอันดี
เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาล
๑.๖ แก้ไขปีญ หาต่างๆ ในเบื้อ งต้น ด้า นงานประซาสัม พัน ธ์ เพื่อ ให้ก ารดำเนิน งาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้
๑.๗ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานประซาสัมพันธ์ เพื่อนำมาประยุกต์ใข้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๘ ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไต้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

๒. ด้านการบริการ
๒.๑ เผยแพร่ แจกจ่ายข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อประซาสัมพันธ์
งานของหน่วยงาน
๒.๒ ให้ค ำแนะนำเกี่ย วกับ ระเบีย บและวิธ ีก ารปฏิบ ัต ิง านที่อ ยู่ใ นความรับ ผิด ซอบแก'
ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานและให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
๒.๓ ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประขาขนทั่วไป
เพื่อให้บริการหรือขอความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อใซในงานประซาสัมพันธ์ที่ตนรับผิดซอบ
๒.๔ อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ด้วยการให้ความรู้ในด้านต่างๆ ตามที่ตนปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ เพื่อให้ประขาซนได้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ดีจากรัฐ

คุณสมบัติ...

คุณฝืมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี การชาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประซาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลซน หรือในสาขาวิช าหรือทางอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เปีน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง'นี้ได้
๒. ได้ร ับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ เทคนิค หรือ คุณ วุฒ ิอ ย่า งอื่น ที,เทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การชาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประซาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลซน หรือ สาขาวิช าหรือ ทางอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เปีน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๓. ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดีไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประซาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลซน หรือ สาขาวิช าหรือ ทางอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เปีน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบไดีในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๔๐๐ บาท

๗) ตำแหน่ง...

-๑๓-

๗) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน ๔ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบ ัต ิง านด้า นช่า งไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่า ง ขั้นตอน และวิธ ีก ารที่ช ัด เจน ภายใต้ก ารกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ

๑.๑ สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง
ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื่อ งปรับ อากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลซ่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
๑.๒ จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน
บำรุงรักษา
๑.๓ ปรับ เทีย บค่า มาตรฐานตามภารกิจ ที่เกี่ย วช้อ ง เพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่
หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด
๑.๔ เบิก จ่า ย จัด เก็บ ดูแ ลรัก ษาเครื่อ งมือ เครื่อ งใช้แ ละวัส ดุอ ุป กรณ์ท ี่ใ ช้ใ นการ
ปฏิบัติงาน ให้มืจำนวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน

๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำ ตอบบีญหา แก้ไขบีญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๒.๒ ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่ว ยงาน
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

คุณลมบัติเจพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ไต้รับประกาศนียบัตรวิชาขีพ หรือคุณ วุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่อ งเย็น และปรับ อากาศ
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๒. ได้ร ับ ประกาศบียบัต รวิช าชีพ เทคนิค หรือ คุณ วุฒ ิอ ย่างอื่น ที่เทีย บได้ในระดับ เดีย วกัน
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ
ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๓. ได้รับ...

-< 3)(sl-

ได้รับประกาศนียบัตรวิฃาฃีพฃั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่า,นี๋ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่อ งเย็น และปรับ อากาศ
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี๋ได้
๓.

ค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวข. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๔๐๐ บาท

๘) ตำแหน่ง...

-๑๕-

๘) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จำนวน ๓ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานต้านประปา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ก ารกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
©. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ จัด เตรีย มเครื่อ งมือ และอุป กรณ์ต่างๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ การติด ตั้ง การซ่อมแซม
และการบำรุงรักษาต้านงานประปา เพื่อให้เกิดความพร้อมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
๑.๒ ดำเนินการผลิตนํ้าประปา และจัดเตรียมนํ้าสะอาดเพื่อให้บริการประซาขน และนํ้าประปา
สำรองเพื่อการดับเพลิง และการดำเนินการต่างๆ ที่จำเปีน เพื่อ'ให้'ประ'ซาซนมืนํ้าดื่มและ'นํ้าใ'ข้ที่สะอาด'ไต้คุณภาพ
และมืความพร้อมใข้อย่างทันที
๑.๓ ดำเนินการติดตั้งมาตรวัดนํ้าประปาให้กับประซาซน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการคำนวณ
ปริมาณการใข้นํ้าซองประซาซน และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
๑.๔ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาท่อประปา เพื่อให้มืท่อนํ้าประปาที่มืคุณภาพและประซาขน
มืนํ้าดื่มและนํ้าใข้อย่างสมํ่าเสมอ
๑.๕ ดำเนินการ ให้บริการ และแกไ'ฃป้ญหาต่างๆ ต้านงานประปา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้อง และสอดคล้องความต้องการซองประขาขน
๑.๖ ช่วยตรวจสอบและควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานประปา เพื่อให้มืรายไต้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง
๑.๗ บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานประปา เพื่อให้มืเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่มืสภาพที่สมบูรณ์ และเป็นการยืด
อายุการใข้งาน
๑.๘ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานประปา เพื่อนำมาประยุกตใข้ในการปฏิบัติงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๙ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไต้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

๒. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประซาซน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มืความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติไต้อย่างถูกต้องประสานงานต้านประปา
กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต้านประปาให้มืความสะดวก เรียบร้อยและราบรื่น

คุณลมบัติ...

คุณลมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศมียบัตรวิฃาขีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์
ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใข้เปีนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้
๒. ได้ร ับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ เทคนิค หรือ คุณ วุฒ ิอ ย่า งอื่น ที,เทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์
ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใข้เปีนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิฃาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์
ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใข้เปีนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวข. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๔๐๐ บาท

๙) ตำแหน่ง...

-๑๗-

๙) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๒ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบ้ติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานต้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้ก ารกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้
ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ไต้รับ
๑.๒ ตรวจสอบ แก่ไข และกำหนดรายละเอีย ดของงานให้ต รงกับ แบบรูป และรายการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิขาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
๑.๔ ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ไต้รับ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๑.๕ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานต้านช่าง

๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำ ตอบบีญหาและผิกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดขอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราขการ เอกซน หรือประซาขนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ไต้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
๒.๒ ประสานงานในระดับ กลุ่ม กับ หน่ว ยงานราขการ เอกขนหรือประซาซนทั่วไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยขนํต่อการทำงาน
ของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ไต้รับมอบหมาย
๒.๓ ประซาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกให้กับประขาซน และผู้มาติดต่องานต้านโยธา
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ

คุณลมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ไต้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือ ทางเทคนิค วิศ วกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิค สถาบีต ยกรรม โยธา สำรวจ
สถาบีตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณ สมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ไต้
๒. ได้ร ับ ประกาศนีย บัต รวิฃ าชีพ เทคนิค หรือ คุณ วุฒ ิอ ย่า งอื่น ที่เทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน
ในสาขาวิฃาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาบีตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาบีตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิขา
หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ไต้

๓. ไต้รับ...

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่บที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถา'ปิตยกรรม
โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปีตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใซ้เบ็เนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวซ. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๔๐๐ บา

©๐) ตำแหน่ง...

-๑๙-

©๐) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง จำนวน ๑ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานต้านช่างผังเมือง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
©. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ สำรวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อ มูล และรายละเอีย ดต่า งๆ ที่เกี่ย วกับ การผัง เมือ ง
ในบริเวณพื้นที่ของเขตสำรวจ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนผังของสถานที่และหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ จัด ทำข้อ มูล และแบบสำรวจที่ร วบรวมได้ล งในแผนผัง แผนที่ ตาราง กราฟ
แผนภาพ และในรูปแบบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ จัดรวมข้อมูล แผนผัง แผนที่ ตาราง กราฟ แผนภาพแบบแปลน ดังกล่าวให้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและนำไปใช้งาน
๑.๔ จัด ทำผัง ของหน่ว ยงานหรือ สถานที่ต ่า งๆ เข่น ผัง กลุ่ม ส่ง เสริม อาขีพ ในท้อ งถิ่น
ผัง การจัด เก็บ ภาษีร ายได้ข องท้อ งถิ่น เพื่อ ให้ท ราบถึง สถานที่ต ั้ง ซัด เจนง่ายต่อ การติด ตามและประเมิน ผล
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๕ จัดเก็บ ดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ปฏิบัติการไค้
๑.๖ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีอ งค์ค วามรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบีย บต่า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานผังเมือง เพื่อนำมาประยุกตํใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๗ ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

๒. ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำ ตอบปีญหาและผึเกอบรมเกี่ยวกับงานผังเมือง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและประซาซน
ผู้สนใจไค้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อ ขอความช่วยเหลือ
และร่วมมือในงานผังเมือง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มืคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ไค้รับประกาศนียบัตรวิซาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซา
หรือทางเทคนิคสถาบีตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาบีตยกรรม ช่างก่อสร้าง
ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือในสาขาวิขาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว,าใข้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ใด้
๒. ได้ร ับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ เทคนิค หรือ คุณ วุฒ ิอ ย่า งอื่น ที่เทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน
ในสาขาวิฃ าหรือทางเทคนิคสถาบีตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาบีตยกรรม
ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือในสาขาวิซาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๓. ได้รับ...

- ๒ (ว

อก. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชา

หรือทางเทคนิคสถาป็ตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถา{เตยกรรม ช่างก่อสร้าง
ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือใบสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใข้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวข. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๔๐๐ บาท

ข. ตำแหน่ง...

-๒๑-

ข. ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ดังนี้
๑) ตำแหน่ง ผู้ข่วยช่วยชีวิตคน จำนวน ๑ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการช่วยชีวิตทางนํ้า การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภายใต้การกำกับ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยชีวิตทางนํ้า การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนไขไต้อย่างละเอียด
เพื่อการรักษาของแพทย์และพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณฝืมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีค วามรู้ ความสามารถ และทักษะในงานเกี่ยวกับการช่วยชีวิตคนมาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๕: ปี
โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราขการซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ

ค่าตอบแทน
ไต้รับ ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔ ๐๐ 'บาท

๒) ตำแหน่ง...

-๒๒๒) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๓ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดขอบ
ปฏิบัต ิงานเกี่ยวกับ งานขับ เครื่อ งจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้!ขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัต ิงานเกี่ยวกับ งานขับ เครื่อ งจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดขน้ดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. รถกระบะเทความจุตํ่ากว่า ๔ ลูกบาศก์หลา
๒. รถฟาร์มแทรคเตอร์ทุกชนิด
๓. รถเทรคเตอร์ตัดหญ้า
๔. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเองขนาดตํ่ากว่า ๘ ตัน
๔. รถอัดฉีด
๖. รถบรรทุกนํ้า
๗. รถบรรทุกนํ้ามัน
๘. รถไม้กวาด
๙. รถยกชนิดงาแขะ (FORK LIFT) ขนาดไม่เกิน ๕ ตัน
๑๐. รถยกชนิดแครีเครน (KARRY CRANE) ขนาดไม่เกิน ๕ ตัน
(ริไ<3). รถบดไอนํ้า ขนาดตํ่ากว่า ๘ ตัน
๑๒. รถบดสั่นสะเทือน ขนาดตํ่าก'ว่า ๘ ตัน
๑๓. รถบดล้อเหล็ก ๒ ล้อ ขนาดตํ่ากว่า ๘ ตัน
๑๔. รถบดล้อเหล็ก ๓ ล้อ ขนาดตํ่าก'ว่า ๘ ตัน
๑๔. ลูกกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง ขนาดตํ่ากว่า ๘ ตัน
๑๖. รถยกแบบทรัคเครน (TRUCK CRANE)
๑๗. เครื่องทำลายคอนกรีต
๑๘. รถยกกระเข้า
๑๙. รถบัสติดแอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ ๑๔๐ บี.เอซ.พี.ขึ้นไป ช่วงยาวระหว่างล้อหน้าถึง
ล้อหลังตั้งแต่ ๔.๔ เมตร และขนาดความยาวของรถทั้งหมดไม่ตํ่ากว่า ๑๐ เมตร
๒๐. รถซ่อมบำรุง
๒๑. ปฏิบัติงานอื่นไดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณลมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จะต้องเนินผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทัก ษะในการขับ เครื่องจัก รกลขนาดเบามาแล้ว
ไม่ตํ่าก'ว่า ๔ ปี สามารถพิสูจน้ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง
หรือ หน่ว ยงานซึ่ง ระบุถ ึง ลัก ษณะงานที่ไ ด้ป ฏิบ ัต ิ และได้ร ับ ใบอนุญ าตขับ รถยนต์ต ามที่ก ฎหมายกำหนด
(ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ ๒)

ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙1๔๐๐ บาท

๓) ตำแหน่ง...

-๒๓-

๓) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนตํปรับอากาศ จำนวน ๑ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขับรถยนต์ปรับอากาศ (รถบัส) บำรุงรักษา ทำความสะอาดและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ
ในการใช้รถดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณลมนัติเฉพาะลำหรับตำแหน่ง
จะต้อ งเป็น ผู้ท ี่ม ีค วามรู้ ความสามารถ และทัก ษะในการขับ รถยนต์ป รับ อากาศ (รถบัส)
มาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี สามารถพิสูจน่ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจาก
นายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ไต้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด
(ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ ๒)

ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท

๔) ตำแหน่ง...

-๒๔-

๔) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนตํ จำนวน ๖ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้!ฃฃ้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้
รถยนต์ดังกล่าว และปฏิน้ติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ขับรถยนต์ บำรุงรักษาเบื้องต้น ทำความสะอาดรถยนต์นั่งส่วนกลางที่ใข้บํระจำส่วนราชการ
๒. ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนาหนังสือ ส่งหนังสือราชการ
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่ง
จะต้องเน้นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการขับรถยนต์มาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๔ ปี
สามารถพิสูจน่ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีห นังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน
ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ไต้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด

ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท

©.๒ พนักงานจ้าง...

-๒ (£ -

๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี
๑) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณลมนัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๒) ตำแหน่ง.

-๒๖-

๒) ตำแหน่ง คนงานประจำสนามกีฬาจังหวัดระยอง จำนวน ๓ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ,มติงานดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และสนามเด็กเล่น และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่

ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๓) ตำแหน่ง...

-๒๗-

๓) ตำแหน่ง คนงานซ่อมแซมถนน จำนวน ๔ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญซามอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปะซ่อมผิวจราจร ถนน ไหล่ทาง สะพาน คอสะพาน และท่อระบายนํ้า
ปฏิบ ัต ิงานร่ว มกับ ช่างสำรวจและก่อ สร้างเกี่ย วกับ ทางต้านโยธา และปฏิบ ัต ิห น้าที่อ ื่น ตามที่ผ ู้บ ังคับ บัญ ซา
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีสภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดีสามารถปฏิบัติงานได้

ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๔) ตำแหน่ง...

-๒๘-

๔) ตำแหน่ง นักการ จำนวน ๓ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชฮบ

ปฏิบัต ิงาน รับ-ส่งหนังสือ เดินหนังสือในสำนักงานและนอกสถานที,และปฏิบัติงานอื่น ใด
ซึ่งมิใซ่งานเกี่ยวกับ การหนังสือหรือวิช าชีพ หรือ งานอื่น ใดที่เกี่ย วข้อ งและปฏิบ ัต ิง านตามที่ผ ู้บ ัง คับ บัญ ชา
มอบหมาย

คุณลมนัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๕)

ตำแหน่ง...

-๒๙-

ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๓ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๕)

เปิด-ปิด สำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
มิให้สูญหาย ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ การเรียน-การสอน อาคารสำนักงาน วัสดุครุภัณฑ์ หรืองานอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะซ่อมแซม
ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้

คณลมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยได้ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญทางช่างไม้ ช่างปูน
และซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียน การสอน อาคารสถานศึกษา วัสดุครุภัณฑ์ได้

ค่าตอบแหน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๖) ตำแหน่ง...

-๓ ๐ -

๖) ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๔ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดขอบ
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอย
ไปทำลายยังที่ทำลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณลมปัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

