ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จํานวน 26 ตําแหน่ง รวมทั้งสิ้น 113 อัตรา
ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2547 และบัญชี
กําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒิ
หรือผู้มีทักษะประสบการณ์ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จํานวน 26 ตําแหน่ง
รวมทั้งสิ้น 113 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 20 ตําแหน่ง รวม 101 อัตรา ประกอบด้วย
ก. ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ จํานวน 15 ตําแหน่ง รวม 89 อัตรา ดังนี้
1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
จํานวน 2 อัตรา
2) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
จํานวน 2 อัตรา
3) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
จํานวน 1 อัตรา
4) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จํานวน 2 อัตรา
5) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
จํานวน 1 อัตรา
6) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ
จํานวน 1 อัตรา
7) ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
จํานวน 62 อัตรา
(1) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จํานวน 9 อัตรา
(2) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 6 อัตรา
(3) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน จํานวน 1 อัตรา
(4) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน 6 อัตรา
(5) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จํานวน 2 อัตรา
(6) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเคมี จํานวน 2 อัตรา
(7) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกชีววิทยา จํานวน 2 อัตรา
(8) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชา
จํานวน 3 อัตรา
เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(9) ผู้ช่วยครู...

-2(9) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคม จํานวน 10 อัตรา
(10) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา จํานวน 5 อัตรา
(11) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 อัตรา
(12) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกศิลปะ จํานวน 2 อัตรา
(13) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จํานวน 3 อัตรา
(14) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีไทย จํานวน 1 อัตรา
(15) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล จํานวน 1 อัตรา
(16) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย จํานวน 4 อัตรา
(17) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชา
จํานวน 1 อัตรา
เอกประถมศึกษา
(18) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเกษตร จํานวน 1 อัตรา
(19) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกแนะแนว จํานวน 1 อัตรา
8) ตําแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 1 อัตรา
9) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
จํานวน 1 อัตรา
10) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
จํานวน 1 อัตรา
11) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จํานวน 4 อัตรา
12) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
จํานวน 2 อัตรา
13) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
14) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จํานวน 7 อัตรา
15) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง
จํานวน 1 อัตรา
ข. ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ จํานวน 5 ตําแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้
1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน
จํานวน 5 อัตรา
2) ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จํานวน 1 อัตรา
3) ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จํานวน 2 อัตรา
4) ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จํานวน 2 อัตรา
5) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ
จํานวน 2 อัตรา
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 ตําแหน่ง 12 อัตรา ประกอบด้วย
1) ตําแหน่ง คนงาน
จํานวน 3 อัตรา
2) ตําแหน่ง คนงานเกษตร
จํานวน 1 อัตรา
3) ตําแหน่ง คนงานประจํารถยนต์ปรับอากาศ
จํานวน 2 อัตรา
4) ตําแหน่ง คนงานประจําสนามกีฬาจังหวัดระยอง
จํานวน 1 อัตรา
5) ตําแหน่ง ภารโรง
จํานวน 3 อัตรา
6) ตําแหน่ง คนงานประจํารถบรรทุกขยะ
จํานวน 2 อัตรา
(รายละเอียดคุณสมบัติของตําแหน่งที่รับสมัครปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)
2. คุณสมบัต.ิ ..

-32. 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 หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสําหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
(4.1) โรคเรือ้ นในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นทีร่ ังเกียจแก่สังคม
(4.2) วัณโรคในระยะอันตราย
(4.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม
(4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ผู้ที่จะสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งตรงตามตําแหน่งที่จะสมัคร (รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 8) ตั้งแต่วันที่ 8 – 24 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3861 7430 ต่อ 711

4. เอกสาร...

-44. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
นับถึงวันรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
4.4 สําเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตาม
ประกาศที่รับสมัครนี้ โดยวุฒิการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ภายในวันที่ปิดรับสมัครคือ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จํานวน 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
4.5 หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร สด 8 หรือ สด.43 จํานวน 1 ฉบับ
4.6 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร (ฉบับจริง)
4.7 สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตาม พ.ร.บ. ขนส่ง ประเภทที่ 2 จํานวน 1 ฉบับ
พร้อมต้นฉบั บ (สําหรั บตําแหน่ ง พนั กงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และพนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ)
4.8 หนังสือรับรองการผ่านงานจากนายจ้าง จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ซึ่งต้องมีทักษะ
ในตําแหน่งงานที่สมัคร ไม่ต่ํากว่า 5 ปี (สําหรับตําแหน่ง ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และพนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ)
4.9 หลักฐานอื่นๆ เช่น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สําเนาทะเบียนสมรส จํานวน 1 ฉบับ
พร้อมต้นฉบับ เอกสารต้นฉบับที่นํามายื่นในการสมัคร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจถูกต้องกับสําเนาแล้ว จะคืนต้นฉบับ
ให้ในวันรับสมัครนั้น
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสําหรับทุกตําแหน่ง จํานวน 100 บาท
(ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ)
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ให้ทราบก่อนดําเนินการสรรหาและเลือกสรรไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง และทางเว็บไซต์ www.rayong-pao.go.th โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องไป
ตรวจดูด้วยตนเอง
7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง จะยึดหลักสมรรถนะที่จําเป็นต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่งตามที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองกําหนด ดังนี้

7.1 พนักงานจ้าง...

-57.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ ตามข้อ 1.1 ก.
ทดสอบความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถ
หรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม 100 คะแนน
7.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ ตามข้อ 1.1 ข.
ทดสอบความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถ
หรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ โดยมีคะแนนสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
และคะแนนสอบปฏิบัติ 100 คะแนน
7.3 พนักงานจ้างทั่วไป
ทดสอบความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถ
หรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม 100 คะแนน
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามข้อ 7.1 และข้อ 7.3 จะต้อง
ได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 และผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามข้อ 7.2
จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ในแต่ละภาค
9. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามข้อ 7.1 และข้อ 7.3 ให้ทราบ
โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลําดับ หากได้คะแนนเท่ากัน
ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า สําหรับการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ตามข้อ 7.2 จะประกาศรายชื่อโดยเรียงลําดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มี
ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
สอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
10. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ตามลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง ซึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ
และตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ) จะทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และพนักงานจ้างทั่วไปจะทําสัญญาจ้าง
ไม่เกินคราวละ 1 ปี

อนึ่ง การสรรหา...

-6อนึ่ง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
หรือได้รับการจ้างแล้วก็ตาม คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จะถือว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณายกเลิกการจ้าง กรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

25

เมษายน พ.ศ. 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงวันที่ 25 เมษายน 2560
__________________________________
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี
ก. ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ มีดังนี้
1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จํานวน 2 อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกําหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
1.2 ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา
ประกวดราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของว่าด้วยการพัสดุ
1.3 จัดทํารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
1.4 ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
1.5 จําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป
เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
1.6 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําใน
การปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด
1.7 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และการบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภท
เพื่อให้การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสอดคล้อง
ตามต้องการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
1.8 ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบ
ราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป็นต้น
เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.9 รวบรวมข้อมูล รายชื่อ คุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
และห้ า งร้ า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ซื้ อ และจั ด จ้ า ง เพื่ อ เก็ บ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการ
ประกอบการจัดซื้อและจัดจ้างให้มีคณ
ุ ภาพตามระเบียบ และข้อบังคับที่กําหนดไว้
1.10 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทําสถิติ ปรับปรุง และร่วมจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารใน
การกําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ ด้านพัสดุครุภัณฑ์
1.11 ร่างเอกสาร...

-21.11 ร่ า งเอกสาร สั ญ ญา และตรวจความถู ก ต้ อ งและรายละเอี ย ดของโครงการ
เอกสารและสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ
เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถดําเนินการได้ตามขั้นตอน และระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่กําหนดไว้
1.12 ควบคุม และดูแลการจัดทําเอกสารและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ด้านพัสดุ เช่น ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสาร
ติดตามทวงคืนทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยัน
ในการติดตามและตรวจสอบด้านพัสดุ
1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
2.2 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ เพื่อให้งานสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้และจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น
ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
2) ตําแหน่ง...

-32) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
1.2 สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสรุปผลเพื่อเป็น
ข้อมูลในการดําเนินการประชาสัมพันธ์
1.3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์
และติดตามผล
1.4 จัดทําเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
1.5 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และเสนอแนะความคิ ด เห็ น ในการวางแผนงานการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ การกําหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ข่าวสารและการใช้สื่อต่างๆ เพื่อนําไป
ปรับปรุงงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น
1.6 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูล เพื่อใช้ประกอบในการจัดทําแผนงาน โครงการ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
1.7 ร่วมจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ อให้การเผยแพร่และสื่อสารประชาสัม พันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
1.8 วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
เขียนข่าว บทความ และสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.9 ออกแบบ และจัดกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และแนะนําการบริการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
เพื่อช่วยกระจายข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ขององค์กรให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
1.10 ออกแบบ จัดทํา และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร บทความ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น วารสารอุตสาหกรรม รายงานประจําปี และคู่มือต่างๆ เป็นต้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.11 จัดทําเอกสาร รายงาน และสรุปผลการดําเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรม/โครงการ การใช้สื่อ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้บริหารในการพัฒนาและปรังปรุงระบบงานต่อไป
1.12 สํารวจ...

-41.12 สํารวจประชามติตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนํามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในอนาคต
1.13 สร้าง และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน นักข่าว และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความง่าย และสะดวกมากขึ้น
1.14 ร่วมดําเนินประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการจัด
โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการจัด
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
1.15 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กําหนดไว้
3.3 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
4.2 แนะนําให้คําปรึกษาด้านข้อมูลข่าวสารขององค์กร เพื่อให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง
สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ
อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

3) ตําแหน่ง...

-53) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเทีย่ ว จํานวน 1 อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม ประมวล จัดทําข้อมูลสถิติทางวิชาการเบื้องต้น วิเคราะห์ เพื่อประกอบการ
วางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว การกําหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนา
บริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.2 สํารวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทํารายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูล
ทางวิชาการ วิจัย จัดทําฐานข้อมูล เพื่อวางแผน จัดทําหลักเกณฑ์ มาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนา
บริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.3 รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ จัดทําคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและสื่อ เพื่อนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางาน
ทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.4 จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการด้านการท่องเที่ยว
เพื่อประกอบการวางแผนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.5 ร่วมดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ ในการอนุมัติ
อนุญาตด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมติดตามประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรม และสรุปการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งร่วมส่งเสริม สนับสนุน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.6 ร่วมวางแผนการพัฒนาการบริการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้พื้นที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวอันจะสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่ที่รับผิดชอบ และให้บริการการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบและควบคุมการพัฒนา บํารุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงธํารงรักษาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ
ปูชนียสถานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่

1.8 รวบรวม...

-61.8 รวบรวม ประมวล จัดทําข้อมูลนักท่องเที่ยว หรือสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์
และสรุปจัดทํารายงานประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว การกําหนด
มาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.9 ให้ บ ริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด
1.10 รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น คู่มือ แผนที่ท่องเที่ยว เว็บไซต์ ฯลฯ
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัฒนาท่องเที่ยว เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คําแนะนําและให้บริการทางวิชาการเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก และประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้รับข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 ให้บริการข้อมูล เอกสาร สื่อ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียน
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
4.3 อํานวยความสะดวกด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาบริการท่องเที่ยว
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจ
การถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับ ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์
สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
4) ตําแหน่ง...

-74) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 2 อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.4 สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดําเนินงานและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล และส่วนราชการ
ต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทํากระบวนงานของ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)
1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อนําไปจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 ศึกษา สํารวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดทําเอกสารรายงาน
ต่างๆ ทางด้านการจราจร และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพื่อนํามาประกอบในการวางแผน
และดําเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร
1.9 ช่วยดําเนินการสํารวจ คํานวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซม รื้อย้าย
สิ่งอํานวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
ก่อสร้างนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง
รื้อถอนสิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้ํา เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กําหนดไว้อย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม
1.11 ช่วยพัฒนา...

-81.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพื่อนําไปใช้
เป็นข้อมูลในการจัดระเบียบจราจร
1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
จากสภาวะภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
2.2 วางแผนและร่วมดําเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัด
ในโครงการของหน่วยงานเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3 วางแผนการดําเนินงานการจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน
โครงการ
4.2 ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
หรืองานการจราจร เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง
สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สั งคมวิทยา
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

5) ตําแหน่ง...

-95) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางาน
ด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัยและที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจั ดทําข้อเสนอนโยบายแผน
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 จัดทําแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
1.5 ร่วมวางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กําหนด เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อการ
จัดการศึกษา
1.6 ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา
1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษา
ตามอัธยาศัย เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
1.8 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
1.9 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
1.10 ประสานและร่วมดําเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน
หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกําลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด
1.11 ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุ อุปกรณ์หรืองบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ
เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.12 ประสาน...

-101.12 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลให้เด็กในท้องถิ่น
มีการเติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย
1.13 จัดทําโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้
ซึ่งมรดกล้ําค่าของท้องถิ่น
1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานการศึกษา เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํา งานที่รับ ผิด ชอบ ร่ว มดํา เนิน การวางแผนการทํา งานของหน่ว ยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
4.2 ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คําแนะนําปรึกษา
เบื้องต้นแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป
4.3 ดําเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนา
เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป
4.4 เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทําวารสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา
การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4.5 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบายและแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา
ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู
หรือข้าราชการครูได้
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
6) ตําแหน่ง...

-116) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ จํานวน 1 อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสันทนาการ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ดําเนินการ และจัดทําโครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ และเกิดสุขภาวะที่ดี
1.2 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสันทนาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดําเนินการด้านสันทนาการเป็นไปอย่างถูกต้อง
และสอดคล้องตามแผนงาน เป้าหมาย และนโยบายของหน่วยงานที่กําหนดไว้
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ประมวล และสรุปผลข้อมูล สถานการณ์ และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงาน โครงการ และกิจ กรรมด้านสันทนาการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนงาน
และจัดทําแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพงานสันทนาการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น
1.4 จัดทําเอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสันทนาการ เพื่อเป็นข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางาน โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5 เสนอแนะความคิดเห็น และร่วมคิดค้น สร้างสรรค์หัวข้อ ประเด็น โครงการ
และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาและวางแผนโครงการ และกิจกรรม
ด้านสันทนาการต่างๆ ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ
และประชาชนทั่วไป และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1.6 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานการจั ด กิ จ กรรมทั้ ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสําหรับนักเรียน นักศึกษา
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานสันทนาการ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานด้านสันทนาการตามที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมดําเนินการวางแผนการ
ทํางานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานด้านสันทนาการ
เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านสันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านสันทนาการให้เป็นไปอย่างราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว้
3.2 ประสาน...

-123.2 ประสานนโยบายและจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืน
4. ด้านการบริการ
ให้คําแนะนํา บริการ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเบื้องต้นด้านสันทนาการแก่นักเรียน
นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา
จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

7) ตําแหน่ง...

-137) ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู จํานวน 62 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน)
4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
1) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย
จํานวน 9 อัตรา
2) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 6 อัตรา
3) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน
จํานวน 1 อัตรา
4) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน 6 อัตรา
5) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกฟิสิกส์
จํานวน 2 อัตรา
6) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเคมี
จํานวน 2 อัตรา
7) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกชีววิทยา
จํานวน 2 อัตรา
8) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
9) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคม
จํานวน 10 อัตรา
10) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา จํานวน 5 อัตรา
11) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 อัตรา
12) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกศิลปะ
จํานวน 2 อัตรา
13) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จํานวน 3 อัตรา
14) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีไทย จํานวน 1 อัตรา
15) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล จํานวน 1 อัตรา
16) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย
จํานวน 4 อัตรา
17) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
18) ผู้ช่วยครู กลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเกษตร
จํานวน 1 อัตรา
19) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกแนะแนว จํานวน 1 อัตรา
2. มีใบอนุญาต...

-142. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

8) ตําแหน่ง...

-158) ตําแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่
ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
1.2 คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญ หา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง
เพื่อให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
1.3 บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการ
ดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
1.4 ส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น ดู แ ลรั ก ษา ฟื้ น ฟู สุ ข ภาพประชาชน หรื อ การบริ ก ารอื่ น ๆ
ทางด้านสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
1.5 การใช้เครื่องมือพิเศษช่วยผู้ป่วยในกรณีมีอุบัติเหตุขัดข้องในระบบหายใจ ให้ยา
ระงับความรู้สึกและควบคุมอาการผู้ป่วยระหว่างให้ยา การควบคุมดูแลอาการและให้การพยาบาลดังกล่าว
จัดเตรียมผู้ป่วยและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ปฏิบัติการผดุงครรภ์และให้การช่วยเหลือการผิดปกติตามระบบ
1.6 ช่ว ยแพทย์ใ นการบํา บัด รัก ษา ในการใช้เ ครื่อ งมือ พิเ ศษเพื่อ การตรวจวินิจ ฉัย
และการบําบัดรักษา
1.7 ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เช่น การวางแผน นิเทศการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล เพื่อสุขภาพที่ดี
ของประชาชน
1.8 ตรวจเยี่ยมบ้าน โรงเรียน ให้คําแนะนํา คําปรึกษา การช่วยเหลือทุกกลุ่มวัย
และผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยง ผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติด ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพกาย/จิต เพื่อให้
มีสุขภาวะที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
2.2 จั ด เรี ย งลํ าดั บ ความสํ าคั ญ ของแผนงานโครงการ เพื่อ นํ า เสนอทางเลื อ กให้ แ ก่
ผู้บังคับบัญชา
2.3 ร่วมวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ชัดเจนในการดูแลสุขภาพของประชาชน

3. ด้านการ...

-163. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ให้ข้อคิดเห็นในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ดําเนินการร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 สอน แนะนํา ให้คําปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ
การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
4.2 ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
4.3 บริการให้ภูมิคุ้มกันโรค ตลอดจนบริการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก และการ
วางแผนครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและทราบถึงการดูแลตนเองและบุคคลรอบข้าง
อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.4 สอนนิ เ ทศ ฝึ ก อบรมถ่ า ยทอดความรู้ เทคโนโลยี ท างการพยาบาลแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาล
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

9) ตําแหน่ง...

-179) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สํารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการ
เบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริมสุขภาพ
การเฝ้าระวังโรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการกําหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค
และภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบ
การสาธารณสุขที่ดี
1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ
ด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนํามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
1.4 ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
และระบบบริการสุขภาพโดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทําคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
1.5 ปฏิบัติก ารในการส่ง เสริม สุข ภาพอนามัย สิ่ง แวดล้อ ม การควบคุม ป้อ งกัน โรค
และภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
1.6 ช่วยจัดทําฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อนํามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.7 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย
ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.8 ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทํางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ
สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
1.9 ร่วมประเมิน...

-181.9 ร่วมประเมินกิจกรรมเพื่อความสะอาด เช่น การรักษาความสะอาดของชุมชน
การเก็บขยะของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุรําคาญที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่
1.10 ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.11 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การส่งเสริม
สุขภาพและสุขาภิบาลเพื่อกําหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดําเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ
1.12 ช่ว ยดํา เนิน การนิเทศงาน ควบคุม ติด ตามและประเมิน ผลด้า นสาธารณสุข
ด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านสุขาภิบาล โดยการกําหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
1.13 จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้เกิดความพร้อม
และความราบรื่นในการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่
1.14 รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคี เช่น สสส. สสจ. สสอ. สอ.
อสม. สปสช. เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
1.15 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝ้าระวัง
และควบคุมการระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อประกอบการวางแผน
การสุขาภิบาลที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความจําเป็นของท้องที่
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
2.2 วางแผนวัดผล ประเมินผลการทํางานในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทํ า งานร่ว มกัน ทั ้ง ภายในและภายนอกทีม งานหรือ หน่ว ยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานในระดับ กลุ่ม กับ หน่ว ยงานราชการ เอกชนและประชาชนทั่ว ไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การทํางานของหน่วยงาน
4. ด้านการบริการ
4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ให้ มี คุ ณ ภาพและเหมาะแก่ ก าร
นําไปใช้งานอยู่เสนอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น
4.2 สนับสนุน...

-194.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน
เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.3 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทําเอกสาร ตํารา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข
4.4 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากร
ที่มีความชํานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.6 อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครู นักเรียนเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อคุ ณวุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

10) ตําแหน่ง...

-2010) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทํา
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทําระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวัติ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกําหนดความต้องการ
และความจําเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้
และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจําแนกตําแหน่งและประเมินผลกําลังคนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปประกอบการจัดทําโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
และการแบ่งงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกําหนดตําแหน่ง และการวางแผน
อัตรากําลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดทําหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะ
สมรรถนะของตําแหน่งและการกําหนดระดับตําแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความชัดเจน
และเหมาะสม ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งงาน
1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคํา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดําเนินการ
ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
1.10 ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก
การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้
ความสามารถให้ดํารงตําแหน่ง
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ด้านการ...

-212. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํา งานที่รับ ผิด ชอบ ร่ว มดํา เนิน การวางแผนการทํา งานของหน่ว ยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คํ า แนะนํ า ชี้ แ จง ตอบปั ญ หาเบื้ อ งต้ น แก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เอกชน
ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ
4.3 ดําเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง
การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

11) ตําแหน่ง...

-2211) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จํานวน 4 อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานเผยแพร่ ให้คําแนะนํา และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม
และความรู้ที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน
ในพื้นที่
1.2 ร่วมเป็นมัคคุเทศก์ จัดบริการนําเที่ยว จัดทําโปรแกรมในการนําเที่ยว อํานวยความสะดวก
และให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.3 ช่วยจัดทํารายงานและสถิติ และรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้วิเคราะห์ในการวางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
1.4 ควบคุม ดูแล เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานหลักเกณฑ์
ระเบียบ และข้อบังคับที่กฎหมายกําหนด และเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงาน
1.5 ร่วมพิจารณาออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว
ได้แก่ การจดทะเบียน การพิจารณาต่อใบอนุญาต การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต เป็นต้น ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของหน่วยงาน
1.6 ติดตาม ประสานงาน ให้คําปรึกษา แนะนําและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานควบคุม
และส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ประชาชนผู้สนใจ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงาน
1.7 ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัฒนาการท่องเที่ยวที่ถูกต้องเหมาะสม
2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลท่องเที่ยวแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
และสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
คุณสมบัต.ิ ..

-23คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา
การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใ นระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม
การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ
การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม การท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา
การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท

12) ตําแหน่ง...

-2412) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร รายงาน และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
1.2 สํารวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ และหน่วยงานต่างๆ
เพื่อเป็นข้อมูลในการดําเนินงาน และปรับปรุงพัฒนางานภายในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.3 ปรับปรุงทะเบียนสื่อมวลชน เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลของหน่วยงาน
1.4 ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจงทั่วๆ ไป เพื่อไขข้อข้องใจ
และช่วยตอบคําถามให้แก่ประชาชน
1.5 ดําเนินการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจอันดี
เกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาล
1.6 แก้ ไขปัญ หาต่ า งๆ ในเบื้องต้น ด้านงานประชาสัม พันธ์ เพื่อให้ การดํ า เนิน งาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่กําหนดไว้
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 เผยแพร่ แจกจ่ายข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
งานของหน่วยงาน
2.2 ให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ใ นความรับผิดชอบแก่
ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานและให้การดําเนินงานสําเร็จ ลุล่วง
2.3 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้บริการหรือขอความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ที่ตนรับผิดชอบ
2.4 อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ด้วยการให้ความรู้ในด้านต่างๆ ตามที่ตนปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ดีจากรัฐ

คุณสมบัต.ิ ..

-25คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใ นระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว
นิ เ ทศศาสตร์ สื่ อ สารมวลชน หรื อ สาขาวิช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กํ า หนดว่ า ใช้ เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว
นิเ ทศศาสตร์ สื่ อ สารมวลชน หรื อ สาขาวิช าหรือ ทางอื่ น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กํ า หนดว่ า ใช้ เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท

13) ตําแหน่ง...

-2613) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นําส่ง
การซ่อมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อ
การใช้งาน
1.2 ทําทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดําเนินงาน
1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
เพื่อเป็นหลักฐานในการดําเนินงาน
1.4 รายงาน สรุ ป ความเห็ น เกี่ ย วกั บ งานพั ส ดุ เพื่ อ จั ด ทํ า รายงาน และนํ า เสนอ
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ ให้การปฏิบัติงานมี ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
1.7 จั ด ทํ า แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจํ า เดื อ น ประจํ า ไตรมาส หรื อ ประจํ า ปี
งบประมาณ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของหน่ ว ยงาน พร้ อ มทั้ ง รายงานผลการดํ า เนิ น การให้
ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการดําเนินการแล้วเสร็จ
1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัสดุ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ใ นความรับผิดชอบแก่
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วง
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ

คุณสมบัติ...

-27คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล
ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใ นระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล
ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้
ค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท

14) ตําแหน่ง...

-2814) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 7 อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บํารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้
ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน
ของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ประชาสัมพันธ์อํานวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สํารวจ
สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใ นระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา สํารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
3. ได้รับ...

-293. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม
โยธา สํารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท

15) ตําแหน่ง...

-3015) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง จํานวน 1 อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างผังเมือง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สํารวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมือง
ในบริเวณพื้นที่ของเขตสํารวจ เพื่อใช้ในการจัดทําแผนผังของสถานที่และหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 จัดทํ า ข้อมู ล และแบบสํา รวจที่ร วบรวมได้ ล งในแผนผัง แผนที่ ตาราง กราฟ
แผนภาพ และในรูปแบบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 จัดรวมข้อมูล แผนผัง แผนที่ ตาราง กราฟ แผนภาพแบบแปลน ดังกล่าวให้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและนําไปใช้งาน
1.4 จัดทําผังของหน่วยงานหรือสถานที่ต่างๆ เช่น ผังกลุ่ม ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น
ผังการจัดเก็บภาษีรายได้ของท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงสถานที่ตั้งชัดเจนง่ายต่อการติดตามและประเมินผล
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.5 จั ด เก็ บ ดู แ ล รั ก ษาอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ พ ร้ อ มใช้
ปฏิบัติการได้
1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานผังเมือง เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
2. ด้านการบริการ
ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานผังเมือง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน
ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อขอความช่วยเหลือ
และร่วมมือในงานผังเมือง

คุณสมบัติ...

-31คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง
ช่างสํารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใ นระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สถาปัตยกรรม
ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง
ช่างสํารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท

ข. ตําแหน่ง...

-32ข. ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ ดังนี้
1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่วยชีวติ คน จํานวน 5 อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการช่วยชีวิตทางน้ํา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภายใต้การกํากับ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยชีวิตทางน้ํา การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับคนไข้ได้อย่างละเอียด
เพื่อการรักษาของแพทย์และพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานเกี่ยวกับการช่วยชีวิตคนมาแล้วไม่ต่ํากว่า 5 ปี
โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

2) ตําแหน่ง...

-332) ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จํานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดหนัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดหนักชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. รถเทรคเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 บี.เอช.พี.ขึ้นไป
2. รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
3. รถกระบะเท ความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป
4. รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด
5. รถลาก รถพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป
6. เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ (POWER หรือ FINISHER)
7. รถยกแบบทรัคเครน ขนาดเกิน 5 ตันขึ้นไป
8. เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน (SELF PROPELLES STABILLIZER)
9. รถเกลี่ย (MOTOR GRADER) ขนาดตั้งแต่ 150 บี.เอส.พี.ขึ้นไป
10. รถตักทุกแบบ (LOADER ALL TYPE) ขนาดตั้งแต่ 150 บี.เอส.พี.ขึ้นไป
11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้ว
ไม่ต่ํากว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง
หรื อหน่ วยงานซึ่ งระบุ ถึ งลั กษณะงานที่ ได้ ปฏิ บั ติ และได้ รั บใบอนุ ญ าตขั บรถยนต์ ตามที่ กฎหมายกํ าหนด
(ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2)
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

3) ตําแหน่ง...

-343) ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จํานวน 2 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดกลาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. รถเทรคเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต่ํากว่า 150 บี.เอช.พี.ลงมา
2. รถตักทุกแบบ (LOADER ALL TYPES) ขนาดตั้งแต่ 150 บี.เอส.พี.ขึ้นไป
3. รถกระบะเท ความจุตั้งแต่ 5 – 10 ลูกบาศก์หลา
4. รถพ่นยาง (BITUMINOUS DISTRIBUTER)
5. รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา
6. รถตีเส้น (ROAD MARKER)
7. รถบดไอน้ําตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
8. รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
9. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
10. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
11. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
12. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
13. รถยกชนิดงาแชะ (FORK LIFT) เกินกว่า 5 ตัน
14. รถยกชนิดแครีเครน (KARRY CRANE) เกินกว่า 5 ตัน
15. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้ว
ไม่ต่ํากว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง
หรื อหน่ วยงานซึ่ งระบุ ถึ งลั กษณะงานที่ ได้ ปฏิ บั ติ และได้ รั บใบอนุ ญ าตขั บรถยนต์ ตามที่ กฎหมายกํ าหนด
(ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2)
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

4) ตําแหน่ง...

-354) ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 2 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. รถกระบะเทความจุต่ํากว่า 5 ลูกบาศก์หลา
2. รถฟาร์มแทรคเตอร์ทุกชนิด
3. รถเทรคเตอร์ตัดหญ้า
4. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเองขนาดต่ํากว่า 8 ตัน
5. รถอัดฉีด
6. รถบรรทุกน้ํา
7. รถบรรทุกน้ํามัน
8. รถไม้กวาด
9. รถยกชนิดงาแชะ (FORK LIFT) ขนาดไม่เกิน 5 ตัน
10. รถยกชนิดแครีเครน (KARRY CRANE) ขนาดไม่เกิน 5 ตัน
11. รถบดไอน้ํา ขนาดต่ํากว่า 8 ตัน
12. รถบดสั่นสะเทือน ขนาดต่ํากว่า 8 ตัน
13. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ขนาดต่ํากว่า 8 ตัน
14. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ขนาดต่ํากว่า 8 ตัน
15. ลูกกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง ขนาดต่ํากว่า 8 ตัน
16. รถยกแบบทรัคเครน (TRUCK CRANE)
17. เครื่องทําลายคอนกรีต
18. รถยกกระเช้า
19. รถบัสติดแอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 บี.เอช.พี.ขึ้นไป ช่วงยาวระหว่างล้อหน้าถึง
ล้อหลังตั้งแต่ 5.5 เมตร และขนาดความยาวของรถทั้งหมดไม่ต่ํากว่า 10 เมตร
20. รถซ่อมบํารุง
21. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้ว
ไม่ต่ํากว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง
หรื อหน่ วยงานซึ่ งระบุ ถึ งลั กษณะงานที่ ได้ ปฏิ บั ติ และได้ รั บใบอนุ ญาตขั บรถยนต์ ตามที่ กฎหมายกํ าหนด
(ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2)
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
5) ตําแหน่ง...

-365) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ จํานวน 2 อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ขับรถยนต์ปรับอากาศ (รถบัส) บํารุงรักษา ทําความสะอาดและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ
ในการใช้รถดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการขับรถยนต์ปรับอากาศ (รถบัส)
มาแล้วไม่ต่ํากว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจาก
นายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกําหนด
(ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2)
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

1.2 พนักงานจ้าง...

-371.2 พนักงานจ้างทั่วไป ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี
1) ตําแหน่ง คนงาน จํานวน 3 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

2) ตําแหน่ง...

-382) ตําแหน่ง คนงานเกษตร จํานวน 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการเกษตรกรรม เช่น การปรับปรุงบํารุงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การปรับปรุง
ทางเกษตร การขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงดิน การปรับปรุงทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ การป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
ช่วยเหลือในการรวบรวมข้อมูลสถิติทางการเกษตร การจัดทําแปลงทดลองสาธิตในการเกษตร หรืองานอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีความรู้ทางเกษตรเบื้องต้น และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นอย่างดี
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

3) ตําแหน่ง...

-393) ตําแหน่ง คนงานประจํารถยนต์ปรับอากาศ จํานวน 2 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ทําหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย และทําความสะอาดประจํารถยนต์ปรับอากาศ อํานวยความสะดวก
หรือบริการทั่วๆไป ภายในรถหรือปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

4) ตําแหน่ง...

-404) ตําแหน่ง คนงานประจําสนามกีฬาจังหวัดระยอง จํานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดูแล บํารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และสนามเด็กเล่น และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีความสามารถ และความชํานาญงานในหน้าที่
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

5) ตําแหน่ง...

-415) ตําแหน่ง ภารโรง จํานวน 3 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เปิด-ปิด สํานักงาน ทําความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
มิให้สูญหาย ซ่อมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ์ การเรียน-การสอน อาคารสํานักงาน วัสดุครุภัณฑ์ หรืองานอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะซ่อมแซม
ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สามารถอ่าน–เขียนภาษาไทยได้ มีความรู้ความสามารถและความชํานาญทางช่างไม้ ช่างปูน
และซ่อมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ์การเรียน การสอน อาคารสถานศึกษา วัสดุครุภัณฑ์ได้
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

6) ตําแหน่ง...

-426) ตําแหน่ง คนงานประจํารถบรรทุกขยะ จํานวน 2 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอย
ไปทําลายยังที่ทําลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

