ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรือ่ ง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือ่ เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ด้วยองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ระยอง จะดำเนิน การสรรหาและเลือ กสรรบุค คลเพือ่ เป็น
พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน ๑๙ ต0าแหน่ง รวมทัง้ สิน้ ๕๘ อัตรา
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ และบัญชีกำหนด
อัตราค่าตอบแทนผูไ้ ด้รบั ปริญญา ประกาศนิยบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒิ หรือผูม้ 'ี ทกั ษะ
ประสบการณ์ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขเกีย่ วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพือ่ เป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน ๑๙ ตำแหน่ง รวมทัง้ สิน้ ๕๘ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งทีร่ บั สมัคร

๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๕ ตำแหน่ง รวม ๓๙ อัตรา ประกอบด้วย
ก. ตำแหน่งสำหรับผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง ๓๖ อัตรา ดังนี้
๑) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยครู
(๑) ผูช้ ว่ ยครู กลุม่ วิชาอุตสาหกรรมศิลป็และเทคโนโลยี จำนวน ๒ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
(๒) ผูช้ ว่ ยครู กลุม่ วิชาคหกรรม
(๓) ผูช้ ว่ ยครู กลุม่ วิชาช่างยนต์
จำนวน ๑ อัตรา
๒) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนักจัดการงานทัว่ ไป
จำนวน ๘ อัตรา
๓) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนิตกิ ร
จำนวน ๒ อัตรา
๔) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนักวิชาการเงินและบัญ ชี
จำนวน ๑ อัตรา
๕) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยบรรณารักษ์
จำนวน ๑ อัตรา
๖) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน ๑ อัตรา
๗) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
จำนวน ๓ อัตรา
๘) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน ๗ อัตรา
๙) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานห้องสมุด
จำนวน ๑ อัตรา
๑๐) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญ ชี
จำนวน ๔ อัตรา
๑๑) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญ ชี
จำนวน ๒ อัตรา
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ )
๑๒) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนายช่างไฟฟ้า
จำนวน ๒ อัตรา
ข. ตำแหน่ง ...

-๒ข. ตำแหน่งสำหรับผูม้ ,ีทกั ษะ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา ดังนี้
๑) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยช่วยชีวติ คน
จำนวน ๑อัตรา
๒) ตำแหน่ง พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดหนัก
จำนวน ๑อัตรา
๓) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ
จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ พนักงานจ้างทัว่ ไป จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๑๙ อัตรา ประกอบด้วย
๑) ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
จำนวน ๔อัตรา
๒) ตำแหน่ง คนงานประจำลนามกีฬ าจังหวัดระยอง
จำนวน ๒อัตรา
๓) ตำแหน่ง นักการ
จำนวน ๕อัตรา
๔) ตำแหน่ง ภารโรง
จำนวน ๘อัตรา
(รายละเอีย ดคุณ สมบัต ขิ องตำแหน่ง ทีร่ บั สมัค รตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดระยอง)

๒. คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัคร
๒.๑ คุณ สมบัตทิ ว่ั ไป ผูช้ ง่ึ จะได้ร บั การจ้างเป็น พนัก งานจ้าง ต้อ งมีคณ
ุ สมบัต แิ ละไม่ม ี
ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ระยอง เรือ่ ง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๔๗ ดังนี้
๑) มีสญ
ั ชาติไทย
๒) มีอายุไม่ตากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบรู ณ์
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผูม้ กี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ้บฟ้อน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามทีก่ ำหนดไวิในประกาศกำหนดโรคทีเ่ ป็นลักษณะต้องห้ามเบือ้ งต้นสำหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
(๔.๑) โรคเรือ้ นโนระยะติดต่อหรือในระยะทีป่ รากฏอาการเป็นทีร่ งั เกียจแก่สงั คม
(๔.๒) วัณโรคในระยะอันตราย
(๔.๓) โรคเท้าช้างในระยะทีป่ รากฏอาการทีร่ งั เกียจแก่สงั คม
(๔.๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๔.๕) โรคพิษสุราเรือ้ รัง
๕) ไม่เป็น ผูด้ ำรงตำแหน่ง ทางการเมือ ง กรรมการพรรคการเมือ ง หรือ เจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นผูด้ ำรงตำแหน่งผูบ้ ริหารท้องถิน่ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ สมาซิกสภาท้องถิน่
๗) ไม่เป็นผูเ้ คยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงทีส่ ดุ ให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘) ไม่เป็น ผูเ้ คยถูก ลงโทษให้อ อก ปลดออก หรือ ไล่อ อกจากราชการ รัฐวิส าหกิจ
หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐ
๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอืน่
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิน่
๒.๒ คุณ สมบัต ิ...

-๓-

๒.๒ คุณ สมบัต เิ ฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง ผูท้ จ่ี ะสมัค รจะต้อ งมีค ณ
ุ สมบัต เิ ฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งตรงตามตำแหน่งทีจ่ ะสมัคร (รายละเอียดคุณ สมบัตเิ ฉพาะตำแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง)
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม,สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือ่ เป็น
พนักงานจ้างได้ ทัง้ นี้ เป็นไปตามความในข้อ ๕ ของคำสัง่ มหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ เรือ่ ง ห้ามพระภิกษุ
สามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแช่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๓๘

๓. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร

ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยืน่ ใบสมัครด้วยตบเองเท่านัน้ ณ ห้องศูน ย์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองต้นแบบด้านการฟ้องกันการทุจริต ชัน้ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตัง้ แต่วับที่
©๕-๒๓ธันวาคม ๒๕๖๔ในวันและเวลาราชการ โดยแต่งกายสุภ าพเรียบร้อย(ผูช้ าย สวมเสือ้ เชิต้ กางเกงสแล็ค
รองเท้าหุม้ ส้น ผูห้ ญิง แต่งชุดสุภาพ กระโปรง รองเท้าหุม้ ส้น หรือรองเท้ารัดส้น) และสวมหน้ากากอนามัยตลอด
ระยะเวลาการสมัคร ทัง้ นี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๓๘๖๑ ๗๔๓๐ ต่อ ๗๑๑

๔. เอกฝ็ารและหสักฐานทีต่ อ้ งนำมายืน่ ในวันลมัคร
๔.๑ รูปถ่ายในครัง้ เดียวกับหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิว้ (ถ่ายไม่เกิน
๖ เดือนนับถึงวันรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔สำเนาใบแสดงคุณวุฒกิ ารศึกษาทีต่ รงตามคุณสมบ้ตเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศ
ทีร่ บั สมัครนี้ โดยวุฒ กิ ารศึกษาต้องได้รบั อนุม ตั จิ ากสภามหาวิท ยาลัยแล้ว ภายในวันทีป่ ดี รับสมัครคือวันที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
๔.๕ เอกสารทางทหาร (กรณีผสู้ มัครเป็นเพศชาย) เช่น หนังลือสำคัญ (แบบ สด ๘) หรือใบสำคัญ
(แบบ สด.๙) หรือใบรับ รองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับ ราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓)
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับ รองแพทย์ท แ่ี สดงว่าไม่เป็น โรคต้อ งห้ามตามทีค่ ณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร (ฉบับจริง)
๔.๗ สำเนาใบอนุญาตเป็นผูข้ บั รถตาม พ.ร.บ.ขบส่ง ประ๓ทประเภทที่ ๒ (สำหรับตำแหน่ง
พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดหนัก และพนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
๔.๘ หนังสือรับรองการผ่านงานจากนายจ้าง จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ซึง่ ต้องมีทกั ษะ
ในตำแหน่งงานทีส่ มัคร ไม่ตา่ํ ก'วา่ ๕ ปี (สำหรับตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยช่วยชีวติ คน พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดหนัก
และพนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ)
๔.๙ หลักฐานอืน่ ๆ เช่น สำเนาใบเปลีย่ นซือ่ ตัว ชือ่ สกุล สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน ๑ ฉบับ
พร้อมต้นฉบับ เอกสารต้นฉบับทีน่ ำมายืน่ ในการสมัคร เมือ่ เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้องตรงกับ สำเนาแล้ว
จะคืนต้นฉบับให้ในวันรับสมัครนัน้

๕. ค่าธรรมเนียม...

๕. ค่าธรรมฌียมการฝ็มคั ร

-<SL-

ผูส้ มัค รต้อ งเสีย ค่าธรรมเนีย มในการสมัค รสำหรับ ทุก ตำแหน่ง จำนวน ๑๐ ๐ บาท
(ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จา่ ยคืนไม่วา่ กรณีใด ๆ)

๖. การประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะประกาศรายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ไห้ทราบก่อนดำเนินการสรรหาและเลือกสรรไม่นอ้ ยกว่า ๕ วัน ทำการ ซึง่ จะปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง และทางเว็บไซต์ w w w .rayong-pao.go.th โดยให้เปีนหน้าทีข่ องผูส้ มัครจะต้องไปตรวจดู
ด้วยตนเอง

๗. หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาและเลือกสรร

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือ่ เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง จะยึดหลักสมรรถนะทีจ่ ำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบตั งิ านในแต่ละตำแหน่งตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองกำหนด ดังนี้
๗.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ ตามข้อ ๑.๑ ก.
ทดสอบความรูข้ องบุคคลในเรือ่ งต่าง ๆ ทีจ่ ำเป็นต่อการปฏิบต้ งาบ ความสามารถหรือทักษะ
เฉพาะบุคคลในเรือ่ งต่าง ๆ ทีจ่ ำเป็นต่อการปฏินต้ งิ านและคุณลักษณะอืน่ ๆ ของบุคคลทีเ่ หมาะสมต่อการปฏิบตั งิ าน
โดยไข้วธิ กี ารสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๗.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผูม้ ที กั ษะ ตามข้อ ๑.๑ ข.
ทดสอบความรูข้ องบุคคลในเรือ่ งต่าง ๆ ทีจ่ ำเป็นต่อการปฏิบตั งิ าน ความสามารถหรือทักษะ
เฉพาะบุคคลในเรือ่ งต่าง ๆ ทีจ่ ำเป็นต่อการปฏิบตั งิ านและคุณลักษณะอืน่ ๆ ของบุคคลทีเ่ หมาะสมต่อการปฏิบตั งิ าน
โดยไข้วิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ โดยมีคะแนนสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และคะแนนสอบปฏิบตั ิ
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๗.๓ พนักงานจ้างทัว่ ไป
ทดสอบความรูข้ องบุคคลในเรือ่ งต่าง ๆ ทีจ่ ำเป็นต่อการปฏิบตั งิ าน ความสามารถหรือทักษะ
เฉพาะบุคคลในเรือ่ งต่าง ๆ ทีจ่ ำเป็นต่อการปฏิบตั งิ านและคุณลักษณะอืน่ ๆ ของบุคคลทีเ่ หมาะสมต่อการปฏิบตั งิ าบ
โดยไข้วธิ กี ารสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๘. เกณฑ์การตัดสิน

ผูท้ ผ่ี า่ นการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือ่ เป็นพนักงานจ้างตามข้อ ๗.๑ และข้อ ๗.๓ จะต้อง
ไต้รบั คะแนนไม่ตรกว่าร้อยละ ๖๐ และผูท้ ผ่ี า่ นการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือ่ เป็นพนักงานจ้างตามข้อ ๗.๒
จะต้องได้รบั คะแนนในแต่ละภาคไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ ๖๐

๙. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร

จะประกาศรายซือ่ ผูผ้ า่ นการสรรหาและเลือ กสรรตามข้อ ๗.๑ และข้อ ๗.๓ ให้ท ราบ
โดยจะขึน้ บัญชีผผู้ า่ นการสรรหาและเลือกสรรเรียงลำดับทีจ่ ากผูไ้ ด้คะแนนสูงสุดตามลำดับ หากได้คะแนนเท่ากัน
ให้ผไู้ ด้รบั เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผูอ้ ยูใ่ นลำดับทีส่ งู กว่า สำหรับการประกาศรายซือ่ ผูผ้ า่ นการสรรหาและเลือกสรร
ตามข้อ ๗.๒ จะประกาศรายซือ่ โดยเรียงลำดับจากผูส้ อบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีทม่ี ผี สู้ อบได้คะแนน
รวมเท่ากันให้ผสู้ อบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผูอ้ ยูใ่ นลำดับทีส่ งู กว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน
ให้ผไู้ ด้รบั เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผูอ้ ยูใ่ นลำดับทีส่ งู กว่า

๑๐. การบูรรคุ...

๑0. การบรรชุและแต่งตัง้
ผูไ้ ด้รบั การเลือกสรรจะได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ตามลำดับทีใ่ นบัญชีรายซือ่ ผู’้ ผา่ นการเลือกสรรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง ซืง่ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผูม้ คี ณ
ุ วุฒแิ ละตำแหน่งสำหรับผูม้ 'ี ทกั ษะ)
จะทำสัญ ญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี และพนักงานจ้างทัว่ ไปจะทำสัญ ญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี
อนึง่ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือ่ เป็นพนักงานจ้าง ผูเ้ ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพือ่ เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดังนัน้ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู'้ มคี ณ
ุ สมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามทีก่ ำหนดไว้ แม้วา่ จะเป็นผูไ้ ด้รบั การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือ่ เป็นพนักงานจ้างหรือได้รบั
การจ้างแล้วก็ตาม องค์การบริห ารส่วนจังหวัดระยองจะถือว่าเป็น ผู'้ ข าดคุณ สมบัตแิ ละพิจารณายกเลิก การจ้าง
c M i/«u»
V
พ 1 */
กรณทเดรบการ'จางไปแล้ว
จีงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ k)p) พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖>๔

Vc-yjrt(บายป็ยะ ปีตเ์ ตชะ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรือ่ ง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือ่ เป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลง'วนั ที่ £7เ,ฑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑.© พนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี
ก. ตำแหน่งสำหรับผูม้ ีคุณวุฒิ ดังบี้
๑) ตำแหน่ง ผูช้ ่วยครู จำนวน ๔ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฎิ,บ ติห น้าทีเ่ กีย่ วกับ การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม การเรียนรู้ การพัฒ นาผูเ้ รียน
ปฏินตั งิ านทางวิชาการของสถานศึกษา {โรงเรียน) และปฎิใ}ติหน้าทีอ่ น่ื ตามทีโ่ ด้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิใ}ต
๑) ปฏํบต้ งิ าบเกีย่ วกับ การจัดการเรียนการสอบและส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนด้วยวิธการที่
หลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
๒) จัดอบรมสัง่ สอนและจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งี ประสงค์
๓) ปฏิใ}ติงานวิชาการชองสถานศึกษา (โรงเรียน)
๔) ปฏิษ ตั งิ าบเกีย่ วกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน
๔) ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

คุณลมใ}ติเฉพาะตำแหน่ง
๑. มีคณ
ุ วุฒไิ ม,ตากว่าปริญ ญาตรีท างการศึก ษา หรือ สาขาศึก ษาศาสตร์ หรือทางอืน่ ที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมใ}ติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในวิชาเอกดังต่อไปบี้
๑) ผูช้ ว่ ยครู กลุม่ วิขาอุตสาหกรรมศิลป็และเทคโนโลยี
จำนวน ๒ อัตรา
โดยมีค ณ
ุ วุฒ กิ ารศึก ษาในกลุม่ วิช าหรือ ทาง หรือ สาขาวิช าเอกอุต สาหกรรมศึล ป็
เอกอุตสาหกรรมศึลปศึกษา เอกการสอนอุตสาหกรรมศิลป็ เอกอุตสาหกรรม เอกอุตสาหกรรมศึกษา เอกเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เอกเทคโนโลยีกอ่ สร้างและสถาป้ตยกรรม เอกอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศกึ ษา เอกอุตสาหกรรม
ศึลป็และเทคโนโลยี เอกวิศวกรรมศาสตร์ เอกสถาป้ตยกรรมศาสตร์
๒) ผูช้ ว่ ยครู กลุม่ วิชาคหกรรม
จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาในกลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ เอกคหกรรม
ศาสตร์ทว่ั ไป เอกเทคโนโลยีการอาหาร เอกคหกรรมการผลิต เอกธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เอกการจัดการคหกรรม
๓) ผูช้ ว่ ยครู กลุม่ วิชาช่างยนค์
จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาในกลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเครือ่ งกล เอกเทคนิคยานยนต์
เอกวิศ วกรรมเครือ่ งกล เอกเทคโนโลยีเครือ่ งด้น กำลัง เอกเทคนิค ช่างยนต์ เอกอุต สาหกรรมศึล ป็(ช่างยนต์)
เอกเทคโนโลยีอตุ สาหการ(ช่างยนต์) เอกเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม(เทคโนโลยีเครือ่ งกล) เอกวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
(ช่างยนต์) เอกเทคโนโลยียาบยนต์ เอกวิศวกรรมเครือ่ งจักรกลเกษตร
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานทีใ่ ช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามทีค่ รุ สุ ภา
ออกให้เพือ่ ปฏิบต้ หิ น้าทีส่ อน

ค่าตอบแทน...

-๒-

ค่าตอบแทน
- ปริญญาทีม่ หี ลักสูตรกำหนดเวลาสิกษาไม่นอ้ ยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒปิ ระกาศนียบัตรมัธยมสิกษา
ตอนปลายหรือ เทีย บเท่า หรือปริญญาทีม่ หี ลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๒ปี ต่อจากวุฒปิ ระกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง (ปวส) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง
(ป.กศ.สูง) หรือเทียบเท่า ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ร,๕,๐๐๐ บาท
- ปริญญาตริทม่ี หี ลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๕ปี ต่อจากวุฒปิ ระกาศบียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รบั เงินเดือนในหลักสูตร ๕ ปี ได้'รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๘๐๐ บาท

๒) ตำแหน่ง...

-al

to) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนักจัดการงานทัว่ ไป จำนวน ๘ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบ ตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบ ตั งิ านระดับ ต้น ทีต่ อ้ งใช้ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการใน
การทำงาน ปฏิบ ตั งิ านต้านการบริห ารจัดการภายในสำนักงาบหรือการบริห ารราชการทัว่ ไป ภายใต้ก ารกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
©. ด้านการปฏิบตั กิ าร
๑.๑ ติก ษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุป รายงาน และปฏิบ ตั งิ าน เพือ่ สนับสบุนการบริหาร
สำนักงาน ในต้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบตั ริ าชการ
งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และงานสัญญาต่าง ๆ
เป็นต้น
๑.๒ จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และคำสัง่ ต่าง ๆ
ของหน่วยงานตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย เพือ่ ให้มขี อ้ มูลทีส่ ะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๑.๓ ปฏิบ ตั งิ านเลขานุก ารชองผูบ้ ริห าร เช่น การกสัน่ กรองเรือ่ ง การจัด เตรีย มเอกสาร
สำหรับการประชุม เป็นต้น เพือ่ ไมให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินจิ ฉัยสัง่ การของผูบ้ ริหาร
๑.๔ จัด เตรีย มการประชุม บัน ทึก และเรีย บเรีย งรายงานการประชุม และรายงานอืน่ ๆ
เพือ่ ให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงาน
๑.๕ ทำเรือ่ งติด ต่อ กับ หน่วยงานและบุค คลต่าง ๆ เพือ่ ให้ก ารดำเนิน งานบรรลุเบีาหมาย
ตามทีก่ ำหนด
๑ .๖ ประสานและจัด งานรัฐ พิธ หี รือ งานราชพิธ ี เพ อ่ื ให ง้ านคำเนิน การไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๗ ช่ว ยติด ตามการปฏิบ ต
ั ติ ามมติข องทีป่ ระชุม หรือการปฏิบ ตั ติ ามคำสัง่ ชองผูบ้ ริห าร
ชองหน่วยงาน เพือ่ การรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผูบ้ งั คับบัญ ชาต่อไป

to. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงาบทีร่ บั ผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ
เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธทีก่ ำหนด

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑

ประสานการทำงานร่วมกัน ทัง้ ภายในและภายนอกทึมงานหรือหน่วยงาน เพือ่ ให้เกิด
ความร่วมมือและผลลัมฤทธีต้ ามทีก่ ำหนด
๓.๒ ชีแ้ จงและให้รายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บคุ คลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีใ่ ค้รบั มอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
ตอบป๋ญ หา ชีแ้ จง และให้ค ำแนะนำเกีย่ วกับ งานใบความรับ ผิด ชอบ ในระดับ เบือ้ งต้น
แก่หน่วยงาบราชการ เอกซน หรือประซาซนทัว่ ไป เพือ่ ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ

ลุณสมุบค...

คุณ สมบ้ตเ้ ฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง
ได้รบั ปริญ ญาตรีห รือคุณ วุฒ อิ ย่างอืบ่ ทีเ่ ทียบได้ในระดับ เดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ
ก.อบต. รับรอง
ค่าคอบแทน
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๓) ตำแหน่ง...

๓) ตำแหน่ง ผูช้ ่วยนิติกร จำนวน ๒ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับต้นทีต่ อ้ งใช้ความรูค้ วามสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบตั งิ านต้านนิตกิ าร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
«. ด้านการปฏิบตั กิ าร
๑.๑ เสนอความเห็น แก่ผ บู้ งั คับ บัญ ชาในการตอบข้อ หารือ หรือ วิน จิ ฉัย บีญ หากฎหมาย
เกีย่ วกับระเบียบชองทางราชการทีม่ ผี ลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพือ่ เป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา
ชองผูบ้ งั คับบัญชา
๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์และวิจยั เพือ่ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบัญญัตขิ อ้ บังคับ ประกาศ
หรือคำสัง่ ต่าง ๆ ทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ให้ทนั กับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงานโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
๑.๓ ศึก ษาข้อ มูล รวบรวม แสวงหาข้อ เท็จ จริงและข้อ กฎหมาย เสนอความเห็น ในการ
ดำเนินการเรือ่ งใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับวินยั ข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ
ตามกฎหมายปกครองทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีชองหน่วยงาน
๑.๔ ตรวจทานความถูกต้องของสัญ ญา ร่างประกาศ คำสัง่ หรือเอกสารอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบุรณ์และเป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ
๑.๕ ดำเนินการทางคดีตา่ ง ๆ เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การติดตามหลักฐานการสืบพยาน
เป็นต้น เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างยุตธิ รรม ถูกต้อง และโปร่งใส

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีร่ บั ผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงาน หรือโครงการ
เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลลัมฤทธึท๋ ก่ี ำหนด

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทัง้ ภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธิต้ ามทีก่ ำหนดไว้
๓.๒ ชีแ้ จงและให้รายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บคุ คล หน่วยงานหรือส่วนราชการที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือใบการดำเนินงานตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย
๓.๓ ประสานงาบต้านนิตกิ ารกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สนับสนุนการดำเนินงาน
ต้านนิตกิ ารให้มคี วามสะดวก เรียบร้อย และราบรืน่

๔. ด้านการบริการ

ให้คำปรึกษาแนะนำต้านกฎหมายแก่บคุ คลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความเข้าใจ
ในข้อกฎหมายทีเ่ ป็นบีญหา และให้ความรูถ้ งึ ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นประโยชน์กบั การดำเนินงานชองบุคคล
หรือหน่วยงานดังกล่าว

คุณสมบด-

-๖-

คุณฝืมบัติเทพาะส์ๆหรับตำแหน่ง
ได้รบั ปริญ ญาตรีหรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางนิตศิ าสตร์
กฎหมาย หรือในสาขาวิช าหรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณ สมบัตเิ ฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนื1้ ด้

ค่าตอบแทน
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ร)๕,๐๐๐ บาท

๔) ตำแหน่ง...

-๗-

๔) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบ ตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบ ตั งิ านระดับ ต้น ทีต่ อ้ งใช้ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการใน
การทำงาน ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่
ไต้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
0. ค้านการปฏิ,บดการ
๑.๑ จัด ทำบัญ ชี เอกสารรายงานความเคลือ่ นไหวทางการเงิน ทัง้ เงิน ในและเงิน นอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพือ่ แสดงสถานะทางการเงิน และใช้เป็น ฐานข้อมูลทีถ่ กู ต้องตามระเบียบวิธกี าร
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๑.๒ ปฏิบ ตั งิ าน และรับ ผิด ชอบงานต้านการเงิน บัญ ชี และงบประมาณของหน่วยงาน
เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรืน่ และแล้วเสร็จตามเวลาทีก่ ำหนดไว้
๑.๓ รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ พร้อมทีจ่ ะปรับปรุง
ข้อมูลให้ถกู ต้องและทันสมัย
๑.๔ จัด ทำงบประมาณชององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิน
่ เพือ่ ให้ต รงกับ ความจำเป็น และ
วัตถุประสงค์ชองแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๑.๕ ศึก ษาวิเคราะห์ผ ลการใช้จ า่ ยเงิน งบประมาณ ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิน่
เพือ่ ให้การใช้จา่ ยเงิน เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็น แนวทางในการปรับปรุงการจัดทำงบประมาณ
๑.๖ ดูแ ลการรับ และจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญ การรับ -จ่ายเงิน
เพือ่ ให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบตั กิ ารถูกต้องตามระเบียบปฏิบตั ขิ องราชการ
๑.๗ ถ่ายทอดความรูต้ า้ นการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าทีร่ ะดับรองลงมา เช่น ให้ดำแนะนำใน
การปฏิบ ตั งิ าน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและผิกอบรม จัด ทำคูม่ อื ประจำสำหรับ การผิก อบรมและวิธ ใี ช้
อุป กรณ์เครือ่ งมีอทีถ่ กู ต้อง เป็นต้น เพือ่ ถ่ายทอดความรูท้ เ่ี ป็น ประโยชน์ในการปฏิบ ตั งิ านตามมาตรฐานและ
ข้อกำหนด
๑.๘ ตรวจสอบความถูกต้องชองหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วช้อ งกับ การดำเนิน งาน
ด้านการเงิน บัญ ชี และงบประมาณ เช่น การตัง้ ฎีก าเบิก จ่า ยเงิน การนำส่งเงิน งบประมาณและเงิน นอก
งบประมาณ สัญ ญายืม เงิน และเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วช้อ งกับ การเบิก จ่ายเงิน เพือ่ ให้มคี วามครบถ้วนถูกต้อง
และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบตั ทิ ก่ี ำหนดไว้
๑.๙ ศึก ษา วิเคราะห์ และดำเนิน การเบิก จ่ายเงิน ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วช้อ ง เช่น เงิน งบประมาณ
เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงิน ทดรองราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วช้อง
เพือ่ ให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ทีก่ ำหนดไว้
๑.๑๐ ศึก ษา วิเคราะห์ป ระมวลผลข้อ มูล และตัว เลขทางบัญ ชี และจัด ทำบัญ ชีท กุ
ประ๓ทภาษี และทะเบียนคุมต่าง ๆ ทัง้ ระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญ ชีประจำเดือน บัญชีเงินทดรอง
ราชการ ทะเบียนคุมรายไต้นำส่งคลัง ทะเบียนคุมใบสำคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
เพือ่ ให้งานด้านการบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบไต้
(5).(5)(5) ร่ว มประสาน...

-๘๑.๑๑ ร่วมประสานงาน ตรวจร่างบันทึก หนังสือโต้ตอบหรือตอบบีญ หาข้อหารือเกีย่ วกับ
ระเบียบปฏิบตั ติ า้ นการเงิน การงบประมาณและการบัญชี เพือ่ สร้างความชัดเจนให้ผบู้ ริหารและบุคลากรทีส่ นใจเกิด
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
๑.๑๒ วิเคราะห์ และจัด ทำงบการเงิน ประจำวัน ประจำเดือ น/ประจำปี รายงานทาง
การเงิน และรายงานทางบัญ ชี เพือ่ นำเสนอให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องรับ ทราบเกีย่ วกับ ฐานะและธุรกรรมทางการเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนห้องถิน่
๑.๑๓ ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ การจัดทำบัญ ชี เพือ่ 'ใช้ป'ระกอบ
ในการทำธุรกรรม และเปีน หลักฐานในการอ้างอิงทางบัญ ชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการตรวจสอบ
และดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๑.๑๔ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพือ่ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านไต้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๑๔ รวบรวมข้อ มูล และรายงานทางการเงิน เพือ่ เสนอต่อ ผูบ้ ริห าร รวมถึงควบคุม ดูแล
งบประมาณคงเหลือ ของหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ ให้เป็น โปตามระเบียบ และควบคุม การจัด ทำและรายงานเงิน
รายใต้รวมทัง้ เงินอุดหนุนต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้ถกู ต้อง
๑.๑๖ ดำเนิน การในเรือ่ งการเบิก จ่ายเงิน นอกงบประมาณต่าง ๆ รวมทัง้ เงิน ถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

๒. ด้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการทำงานทีร่ บั ผิด ขอบ ร่วมดำเนิน การวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพือ่ ให้การดำเนินงานเปีนไปตามเบีาหมายและผลลัมฤทธิท้ ก่ี ำหนด
๒.๒ วางแผนการปฏิบตั หิ น้าทีค่ วามรับผิดขอบของตนเอง เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านไต้ทนั เวลา
และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
๒.๓ ร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกัน ทัง้ ภายในและภายนอกทึมงานหรือหน่วยงาน เพือ่ ให้เกิด
ความร่วมมือและผลล้มฤทธึต๋ ามทีก่ ำหนดไว้
๓.๒ ขีแ้ จงและให้รายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บคุ คลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีใ่ ต้รบั มอบหมาย
๓.๓ ประสานงานร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ เกีย่ วกับ การให้ค ำแนะนำในการเบิก จ่ายเงิน
งบประมาณ เพือ่ ให้การจ่ายเงินเป็นไปตามเบีาหมายและล้มฤทธิผ้ ล
๓.๔ ประสานการทำงานกับ หน่วยราชการอืน่ ภายในอำเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๔ ประสานการทำงานของกลุม่ บุคคลและประซาขบในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในการกำหนดและจัด ทำแผนการปฏิบ ตั งิ านของกลุม่ ต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิด ประโยชน์ในการจัด ทำแผนพัฒ นา
ใบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๓.๖ ข่ว ย'ให้...

๓.๖ ช่วยให้คำปรึกษาด้านการจัดทำการเงินและบัญ ชีให้กบั กลุม่ ต่าง ๆ ในองค์กรปกครอง
ส่วนห้องถิน่ ในการดำเนินงานของกลุม่ เพือ่ ให้เกิด การปฏิบ ตั งิ านเป็น ใปอย่างถูก ต้องและประสานการทำงาน
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับกับหน่วยงานอืน่ เพือ่ ให้ทราบข้อมูลใหม่ ๆ และนำไปใช้
ให้เกิดประโยซนํ

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ให้คำแนะนำ ตอบบีญ หาและขีแ้ จงเกีย่ วกับ งานการเงิน และบัญ ชีท ต่ี นมีค วาม
รับผิดชอบ ในระดับ เบือ้ งด้น แก่ห น่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทัว่ ไป เพือ่ ให้ผทู้ ส่ี นใจได้ทราบข้อมูล
และความรูต้ า่ ง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบือ้ งด้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกีย่ วกับ งานการเงิน และบัญ ชีเพือ่ ให้ส อดคล้อ งและสนับ สนุน ภารกิจ ของหน่ว ยงาน และใช้ป ระกอบการ
พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
๔.๓ ให้บ ริก ารข้อ มูล เกีย่ วกับ การปฏิบ ตั งิ านการเงิน และบัญ ชี เพือ่ สนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนห้องถิน่

คุณลมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รบั ปริญ ญาตรีห รือคุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิช าหรือทางบัญ ชี
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอืน่
ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งนี!้ ด้

ค่าตอบแทน
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๔) ตำแหน่ง...

-๑ ๐ -

ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
๕)

ช่วยปฏิบ ตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบ ตั งิ านระดับ ต้น ทีต่ อ้ งใช้ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการใน
การทำงาน ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับงานบรรณารักษ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ต้รบั
มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. ด้านการปฏิบตั กิ าร

๑.๑ จัดหา ดัดเลือก วิเคราะห์ จำแนกหมวดหมู'ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสือ่ สิง่ พิมพ์
สือ่ โสตทัศน์ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ทำรายการบรรณานุกรม ดัชนีวารสาร สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมติ เพือ่ เป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
๑.๒ให้บ ริก ารยืม -คืน สืบค้น ตอบคำถาม และช่ว ยการค้น คว้า รวมถึงจัด ทำคูม
่ อื การใช้
งานห้องสมุด เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการสามารถเช้าถึงทรัพยากรไต้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์ตอ่ การ
ค้นคว้าเอกสาร หนังสือ และรายงานต่าง ๆ ของผูใ้ ช้บริการมากทีส่ ดุ
๑.๓ จัดทำดรรชนีวารสาร บรรณานุกรมหนังสือ และกฤตภาคหัวเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ เพือ่ ให้
งานด้านห้องสมุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ ศึกษา วิเคราะห์ และสอบถามความต้องการชองผูใ้ ช้บริการ และบุคลากรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วช้อง
รวมทัง้ รับผิดชอบ และดูแลทรัพยากรห้องสมุด เช่น หนังสือ สืง่ ตีพมิ พ์ CD-Rom เป็นต้น เพือ่ ให้มที รัพยากรที่
เพียงพอในการให้บริการ สอดคล้องความต้องการ และเกิดประโยชน์แก่ผใู้ ช้บริการมากทีส่ ดุ
๑.๕ ศึก ษา ค้น คว้า วิธ กี ารและเทคนิค ใหม่ ๆ การใช้เครือ่ งมีอ อุป กรณ์ท ,ี ทับ สมัยด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพือ่ เสนอแนะปรับ ปรุงการปฏิบ ตั งิ านห้องสมุด ทัง้ ต้านวิช าการและ
การให้บริการ
๑.๖ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใ้ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วช้องกับ
งานบรรณารักษ์ เพือ่ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านไต้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๗ ศึกษา วิเคราะห์ และสอบถามความต้องการของผูใ้ ช้บริการ และบุคลากรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วช้อง
รวมทัง้ รับผิดชอบ และดูแลทรัพยากรห้องสมุด เช่น หนังสือ สิง่ ตีพมิ พ์ CD-Rom เป็นต้น เพือ่ ให้มที รัพยากรที่
เพียงพอในการให้บริการ สอดคล้องความต้องการ และเกิดประโยชน์แก่ผใู้ ช้บริการมากทีส่ ดุ
๑.๘ จัดทำสือ่ ประซาสัมพันธ์การใช้หอ้ งสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผใู้ ช้เกิดความสนใจในการเช้าใช้บริการ

to. ด้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการทำงานทีร่ บั ผิด ชอบ ร่ว มดำเนิน การวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึท๋ ก่ี ำหนด
๒.๒วางแผนการปฏิบตั งิ านของห้องสมุด โดยศึกษา และวิเคราะห์จากข้อมูลทีเ่ กีย่ วช้องต่าง ๆ
เช่น รายงาบความต้องการชองกลุม่ เป๋าหมาย สถิตขิ อ้ มูลการดำเนินงาน เป็นต้น เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ และครอบคลุมกลุม่ เป้าหมาย
๒.๓ เสนอแนะ

-๑ ร)-

๒.๓ เสนอแนะประเด็น สำคัญ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ เกีย่ วกับ งานห้อ งสมุด และห้องสมุด
เคลือ่ นที่ เพือ่ เป็น ประโยชน์ป ระกอบการวางแผน และออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ และ
มาตรการต่าง ๆ ของห้องสมุด

๓. ด้านการประสานงาน

๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกัน ทัง้ ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพือ่ ให้เกิด
ความร่วมมือและผลลัมฤทธิต้ ามทีก่ ำหนดไว้
๓.๒ ชีแ
้ จงและให้รายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บคุ คลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำ และตอบคำถามเกีย่ วกับ ข้อมูล และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศใบห้องสมุด
เพือ่ ให้เกิดความสะดวกแก่ผใู้ ข้บริการและประซาขน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ร บั ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒ อิ ย่างอืบ่ ทีเ่ ทีย บได็ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์ หรือในสาขาวิขาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับคำแหน่งนื1้ ด้

ค่าดอบแทน

ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๖) ตำแหน่ง...

-๑๒-

๖) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบ ตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบ ตั งิ านระดับ ต้น ทีต่ อ้ งใช้ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการใน
การทำงาน ปฏิบตั งิ านต้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่
ไต้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบดั
๑. ค้านการปฏิบัตกิ าร
๑.๑ ติดตัง้ หรือบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบอินเตอร์เน็ต ชุดคำสัง่ ระบบปฏิบตั กิ าร ชุดคำสัง่ สำเร็จรูป เครือ่ งคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล เป็นต้น เพือ่ ให้
สามารถใช้งานไต้อย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
๑.๒ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒ นาและบริห ารจัด การ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือการประมวลผลข้อมูลในระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนห้องถิน่
๑.๓ ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีไ่ ต้ถกู ต้องแม่นยำและทันสมัย
๑.๔ ทดสอบคุณ สมบัตติ า้ นเทคนิคชองระบบ เพือ่ ให้ระบบมีคณุ สมบัตทิ ถ่ี กู ต้องตรงตาม
ความต้องการและสภาพการใช้งานชองหน่วยงาน
๑.๕ รวบรวมความต้องการ เขียนชุดคำสัง่ ทดสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดชองคำสัง่ ตาม
ข้อ กำหนดของระบบงานประยุก ต์ห รือ ระบบข้อ มูล ในแต่ล ะหน่ว ยงาน เพือ่ สนับ สนุน การปฏิบ ตั งิ านของ
หน่วยงานส่วนห้องถิน่ ให้ดำเนินไปไต้อย่างราบรืน่ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๖ ช่ว ยรวบรวมข้อ มูล และวิเคราะห์ค วามต้อ งการของระบบงานประยุก ต์ และระบบ
ข้อมูลของหน่วยงาบทีไ่ ม่ขบั ช้อน เพือ่ พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มปี ระสิทธิภาพและ
ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
๑.๗ ช่วยรวบรวมข้อ มูล และวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒ นาระบบงาบประยุก ต์ เพือ่ ให้ไต้
ระบบงาบประยุกต์ทต่ี รงตามคุณ ลักษณะและความต้องการชองหน่วยงาน
๑.๘ รวบรวมข้อ มูล ประกอบการกำหนดและทดสอบคุณ ลัก ษณะเฉพาะของเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แ ละอุป กรณ์ ระบบเครือ ข่าย ระบบงานประยุก ต์แ ละระบบสารสนเทศ การจัด การระบบการ
ทำงานเครือ่ ง การติดตัง้ ระบบเครือ่ ง เพือ่ ให้ไต้อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ทเ่ี ป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความ
ต้องการใช้ของหน่วยงาน
๑.๙ ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ข้าข่ายไม่
เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีก่ ำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพือ่ ความมัน่ คงปลอดภัย
ของข้อมูลหรือระบบ
๑.๑0 ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพือ่ ประกอบการออกใบอนุญ าต เพือ่ ให้การออก
ใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนด
๑.๑๑ แก้ไขบีญ ญาต่าง ๆ ในเบือ้ งต้น ทีเ่ กีย่ วข้อ งกับ งานบริก ารสารสนเทศ เพือ่ ให้ก าร
ปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างสะดวกและราบรืน่
๑.๑๒ ศกษ า...

-๑๓๑.๑๒ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใ้ หม่

ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
งานบริก ารสารสบเทศและงานจัด การระบบงานคอมพิว เตอร์ เพือ่ นำมาประยุก ต์ไ ข้ในการปฏิบ ตั งิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการท0างานที'รบั ผิดชอบ ร่วมดำเนิน การวางแผนการท0างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลสัมฤทธีท้ ก่ี ำหนด

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกัน ทัง้ ภายใบและภายบอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพือ่ ให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิต้ ามทีก่ ำหนด
๓.๒ชีแ
้ จงและให้ร ายละเอีย ดเกีย่ วกับ ข้อ มูล ข้อ เท็จ จริง แก่บ คุ คลหรือ หน่ว ยงานที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ช่ว ยจัด ทำคูม่ อื ระบบและคูม่ อื ผูใ้ ข้ เพือ่ อำนวยความสะดวกแก่ผ ใู้ ข้ เพือ่ ให้ผ ใู้ ข้
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒ ดำเนิน การบกอบรมหรือ ถ่ายทอดความรู้ สนับ สนุน การใช้ระบบงานทีพ่ ฒ
ั นาแก่
เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ข้งาน เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
๔.๓ให้คำปรึกษาแนะน่าแถ่ผใู้ ช้เมือ่ มืบญ
ี หาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครือ่ งคอมพิวเตอร์
เพือ่ ให้ผใู้ ข้ส ามารถแก้ไขและใช้งานเครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีป ระสิท ธิภาพ และปฏิบ ตั งิ านอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ร บั ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒ อิ ย่างอี,นที'เทีย บได้ในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
คอมพิว เตอร์ หรือ ในสาขาวิช าหรือ ทางอืน่ ที ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว,าใข้เป็น คุณ สมบัต เิ ฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้

ค่าตอบแทน
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๗) ตำแหน่ง...

-๑๔-

๗) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเทีย่ ว จำนวน ๓ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับต้น ซึง่ ไม่จำเป็นต้องใซ้ผสู้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบ ตั งิ านเกีย่ วกับ งานต้านการส่งเสริม การท่องเทีย่ ว ภายใต้ก ารกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่
ตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. ด้านการปฏิบตั กิ าร
๑.๑ ปฏิบตั งิ านเผยแพร่ ให้คำแนะนำ และประซาสัมพันธ์ขอ้ มูล ซ่าวสาร กิจกรรม และความรู้
ทีเ่ กีย่ วกับแหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ เพือ่ เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วและกระตุน้ เศรษฐกิจของชุมชนในพืน้ ที่
๑.๒ ร่วมเป็นมัคคุเทศก์ จัดบริการนำเทีย่ ว จัดทำโปรแกรมในการนำเทีย่ ว อำนวยความสะดวก
และให้บริการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจการท่องเทีย่ ว เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดขอบ
๑.๓ ช่ว ยจัด ทำรายงานและสถิต ิ และรวบรวมข้อ มูล ข่าวสารด้านธุร กิจ การท่อ งเทีย่ ว
และอุตสาหกรรมอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ใข้วเิ คราะห้ในการวางแผนการส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
๑.๔ ควบคุม ดูแล เกีย่ วกับ ธุร กิจ การท่อ งเทีย่ ว เพือ่ ให้ถ กู ต้อ งตามมาตรฐานหลัก เกณฑ์
ระเบียบ และข้อบังคับทีก่ ฎหมายกำหนด และเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงาน
๑.๔ ร่วมพิจ ารณาออกใบอนุญ าตและหนังสือ รับ รองต่าง ๆ เกีย่ วกับ ธุร กิจ การท่อ งเทีย่ ว
ใต้แก่ การจดทะเบียน การพิจารณาต่อใบอนุญาต การแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการในใบอนุญาต เป็นต้นให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของหน่วยงาน
๑.๖ ติด ตาม ประสานงาน ให้ค ำปรึก ษา แนะนำและตอบบีญ หาเกีย่ วกับ งานควบคุม
และส่งเสริม การท่องเทีย่ วแก่ป ระซาซนผูส้ นใจ และหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อ ง
และสร้างภาพลักษณ์อนั ดีตอ่ แหล่งท่องเทีย่ วและหน่วยงาน
๑.๗ให้ค ำปรึก ษาแนะนำในการปฏิบ ต
ั งิ านแก่เจ้าหน้าทีร่ ะดับ รองลงมา และถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ เจ้าหน้าทีส่ ามารถปฏิบตั งิ าบได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
๑.๘ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใ้ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ งานส่งเสริมการท่องเทีย่ วและอุต สาหกรรมการท่องเทีย่ ว เพือ่ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบ ตั งิ านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๙ ปฏิบ ต
ั งิ าน และสนับสนุนงานอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เพือ่ สนับสนุนใ่ ห้องค์กร
ปกครองส่วนห้องถิน่ ทีส่ งั กัดบรรลุภารกิจทีก่ ำหนดไว้

๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ตอบบีญ หา ขีแ้ จงเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ งานพัฒ นาการท่อ งเทีย่ ว เพือ่ ให้ม คี วามรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับงานพัฒ นาการท่องเทีย่ วทีถ่ กู ต้องเหมาะสม
๒.๒ ประซาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลท่องเทีย่ วแก่ประขาชนและนักท่องเทีย่ ว ให้ใต้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง
และสามารถเดินทางท่องเทีย่ วได้อย่างปลอดภัยและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว

คุณสมบด...

-๑ ๔ -

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒอิ ย่างใดอย่างหนีง่ ดังต่อไปนี้
๑. ได้รบั ประกาศบียบัตรวิชาชีพ หรือคุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบไดในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือ ทางบัญ ชี การชาย พณิช ยการ เลขานุก าร ภาษาต่า งประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่อ งเทีย่ ว
ประซาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคาร
และธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณ สมบัตเิ ฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี1้ ด้
๒. ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบไดีในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือ ทางบัญ ชี การชาย พณิช ยการ เลขานุก าร ภาษาต่า งประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่อ งเทีย่ ว
ประซาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคาร
และธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณ สมบัตเิ ฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี!้ ด้
๓. ได้รบ
ั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขัน้ สูงหรือคุณ วุฒ อิ ย่างอืบ่ ทีเ่ ทียบได้ไม่ตรกว่านีใ้ นสาขาวิชา
หรือ ทางบัญ ชี พณิช ยการ เลขานุก าร ภาษาต่า งประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม การท่อ งเทีย่ ว
ประซาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคาร
และธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณ สมบัตเิ ฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้

ค่าคอบแทน
คุณวุฒิ ปวซ. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้!ม่ตา่ํ กว่านี้
ได้รบั ค่าตอบแทบเดือนละ ๑๑,๔๐๐ บาท

๘) ตำแหน่ง...

-๑ ๖ -

๘) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๗ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบตั งิ าบในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับต้น ซึง่ ไม่จำเป็นต้องใซ้ผสู้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบตั งิ านต้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทัว่ ไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขัน้ ตอน และวิธกี ารที่
ซัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. ต้านการปฏิบตั กิ าร
๑.๑ ปฏิบ ตั งิ านธุรการ งานสารบรรณ งานบริห ารทัว่ ไป ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือ การ
ลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ต อบหนังสือ ราชการ การบัน ทึกข้อมูล การจัด ทำฎีก าเบิก จ่ายเงิน และการ
พิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่าง ๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพือ่ สนับสนุนใ่ ห้งาบต่าง ๆ ดำเนินไป
ด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบไต้
๑.๒ จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธป
ี ฏิบตั ิ เพือ่ สะดวกต่อ
การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๑.๓ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบ ตั ริ าชการ รายซือ่ พนักงาน
ข้อมูลจำนวนบุคลากร เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ ป็น หลักฐานตามระเบียบวิธกี ารปฏิบตั เิ พือ่ สะดวกต่อการค้น หาสำหรับ
ใข้เป็นหลักฐานตรวจสอบไต้
๑.๔ ตรวจสอบ และตรวจทานความถูกต้องชองเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดำเนินงาน เพือ่ ให้แน่ใจว่าเอกสารทัง้ หมดมีดวามถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
๑.๕: จัด ทำและแจกจ่า ย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือ เวียน หรือ ระเบียบวิธ ป
ี ฏิบ ตั ิ
เพือ่ แจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่าง ๆ ต่อไป
๑.๖ ดำเนิน การเกีย่ วกับ พัส ดุ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานทีข่ องหน่วยงาบ เช่น
การจัด เก็บ รัก ษา การเบิก จ่ายพัส ดุค รุภ ณ
ั ฑ์ การจัด ทำทะเบียนพัส ดุค รุภ ณ
ั ฑ์ การดูแ ลรัก ษายานพาหนะและ
สถานที่ เพือ่ ให้ก ารดำเนิน งานด้านพัส ดุค รุภ ณ
ั ฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานทีเ่ ป็น ไปอย่างถูก ต้อ ง และมี
ความพร้อมใช้งาบอยูเ่ สมอ
๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบต
ั งิ าน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล)
และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจ เพือ่ นำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
๑.๘ จัด เตรีย มการประชุม บัน ทึก การประชุม และจัด ทำรายงานการประชุม เพือ่ ให้ก าร
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
๑.๙ จัด เตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุม การผิกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่าง ๆ เพือ่ ให้เอกสารทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
๑.๑๐ ปฏิบตั งิ านศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร เช่น จัด เตรียมเอกสารเพือ่ เปิด เผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพือ่ ให้ผทู้ ต่ี อ้ งการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
๑.๑๑ อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับ ทุก ส่ว นงานชองหน่ว ยงานใน
เรือ่ งการประชุม และการดำเนินงานต่าง ๆ ตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามกำหนดเวลา
และบรรลุวตั ถุประสงค์
๑.๑๒ ศึก ษา...

-๑๗-

๑.๑๒ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใ้ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วฃ้องกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริห ารทัว่ ไป งานการบริห ารงานบุค คล งานพัส ดุค รุภ ณ
ั ฑ์ งานงบประมาณ
งานประซาสัมพันธ์ และงานประชุม เพือ่ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบือ้ งต้นแก่บคุ ลากร ประซาซน ผูท้ ม่ี าติดต่อ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วซ้อง เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องและสามารถนำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
๒.๒ ติด ต่อ ประสานงานกับ บุค คลภายในหน่ว ยงานเดีย วกัน หรือ หน่ว ยงานทีเ่ กีย่ วซ้อ ง
เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปด้วยความราบรืน่
๒.๓ให้บริการข้อมูลแก่ผมู้ าติดต่อราขการ เพือ่ ให้!ด้รบั ข้อมูลทีจ่ ะนำไปใช้ประโยซน์ได้ตอ่ ไป
๒.๔ ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบตั ิ
หน้าทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ดุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
๑. ได้รบั ประกาศนียบัตรวิซาซีพหรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสา'ขาวิ'ชา'ท่ี
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึง่ ศึกษาวิซาการคอมพิวเตอร์มาไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการผีเกอบรม
ทางด้านการใข้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานซองรัฐ สถาบันการศึกษาซองรัฐ หรือเอกซนทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก
ทางราซการหรือหน่วยงานซองรัฐทีใ่ ข้เวลาการผีเกอบรมไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ ชัว่ โมง
๒. ได้ร บั ประกาศนีย บัต รวิซ าชีพ เทคนิค หรือ คุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ที,เทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน
ทุกสาขาวิซาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึง่ ศึกษาวิซ าการคอมพิวเตอร์ม าไม่น อ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือ
ผ่านการผีเกอบรมทางด้านการใข้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกซนทีไ่ ด้รบั
การรับรองจากทางราซการหรือหน่วยงานของรัฐทีใ่ ข้เวลาการผี)กอบรมไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ ชัว่ โมง
๓. ได้รบ
ั ประกาศนิยบัตรวิซาชีพชัน้ สูงหรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ที่เทียบได้ไม่ตรกว่าบื้ ทุกสาขาวิข าที่
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึง่ ศึกษาวิซาการคอมพิวเตอร์มาไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการผีเกอบรม
ทางด้านการใข้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบัน การศึกษาของรัฐ หรือเอกซนทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก
ทางราซการหรือหน่วยงานของรัฐทีใ่ ข้เวลาการผีเกอบรมไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ ชัว่ โมง

ค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวซ. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๙ 1๔๐๐ บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ใบระดับเดียวกัน ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ตา่ํ กว่านี้
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๔๐๐ บาท

๙) ตำแหน่ง...

“(ร)

๙) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานห้องสมุด จำนวน ๑ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ

ช่วยปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับต้น ซีง่ ไม่จำเป็นต้องใช้ผสู้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญ ญา
ปฏิบตั งิ านห้องสมุด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขัน้ ตอน และวิธกี ารทีช่ ดั เจน ภายใต้ก ารกำกับ แบะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. ค้านการปฏิบัตกิ าร
๑.๑ ลงทะเบียนทรัพยากรสารสบเทศ เพือ่ เตรียมการจัดระบบหนังสือ
๑.๒ ช่วยบรรณารักษ์ในการจัดและจำแนกทรัพ ยากรสารสนเทศ เช่น ให้เลขหมูแ่ ละขยาย
เลขหมูห่ นังสือ จัดทำคำค้น ดัชนี กฤตภาค บรรณานุกรม เป็นต้น เพือ่ การบริการและการสืบค้น
๑.๓ พิจ ารณาจัด หาและคัด เสือ กหนัง สือ เช้าห้อ งสมุด เพือ่ ให้ม ห
ี นังสือและสิง่ พิมพ์ท ม่ี ี
คุณ ภาพบริการแก่ประขาซน
๑.๔ ดูแล เก็บรักษา ซ่อมแซมหนังสือ เพือ่ ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้บริการ
(ร).๕ ดูแล อาคาร สถานที่ วัสดุครุภณ
ั ฑ์ของห้องสมุด เพือ่ ให้หอ้ งสมุดมีบรรยากาศทีด่ ี
๑.๖ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใ้ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วช้องกับ
งาบห้องสมุด เพือ่ นำมาประยุกต์ใช้[นการปฏิบตั งิ าบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๗ ปฏิบ ต
ั งิ าน และสนับสนุนงานอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เพือ่ สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีส่ งั กัดบรรลุภารกิจทีก่ ำหนดไว้

๒. ค้านการบริการ
๒.๑ให้บริการแนะนำแหล่งข้อมูลและวิธกี ารใช้ทอ้ งสมุดบริการข้อมูลทางคอมพิวเตอร์แก่
บุคคลหรือหน่วยงานทีเ่ ช้าใช้ บริการ เพือ่ อำนวยความสะดวก
๒.๒ ร่วมจัด กิจ กรรมและเผยแพร่ข อ้ มูล ข่าวสาร เพือ่ ส่งเสริม ให้ป ระซาซนเช้าใช้บ ริก าร
ห้องสมุด
๒.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากเอกซน ประขาซนและองค์กรต่าง ๆ เพือ่ สนับสบุนกิจกรรมท้องสมุด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
๑. ได้รบ
ั ประกาศนียบัต รวิซ าการศึก ษาหรือ ประกาศนียบัต รวิฃ าซีพ หรือ คุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ที่
เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาหรือทางบรรณารักษ์ หรือในสาขาวิซาหรือทางอืบ่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้
๒. ไต้รบั ประกาศนียบัตรวิซ าการศึกษาขัน้ สูงหรือประกาศนียบัตรวิซ าชีพ ขัน้ สูง หรือคุณ วุฒ ิ
อย่างอืน่ ทีเ่ ทียบไค้ไม่ตา่ํ กว่านีใ้ นสาขาวิขาหรือทางบรรณารักษ์ หรือในสาขาวิขาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ
ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้

ค่าตอบแทน

คุณวุฒิ ปวซ. ไต้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
คุณวุฒิ ปวส. ไต้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๔๐๐ บาท

©๐) ตำแหน่ง...

-๑ ๙ -

©o) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๔ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับต้น ซึง่ ไม่จำเป็นต้องใช้ผสู้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบตั งิ านต้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขัน้ ตอน และวิธกี ารทีช่ ดั เจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิงด
®. ต้านการปฏิบตั ิการ
๑.๑ จัดทำและปฏิบตั งิ านต้านเอกสารทางการเงินและบัญ ชีในระดับต้น เพือ่ ให้งานเป็นใป
อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังดับ หนังสือสัง่ การและตามเบีาหมายทีก่ ำหนด
๑.๒ รวบรวมรายละเอียดการจัด ทำงบประมาณ เพือ่ ใช้ป ระกอบในการทำงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน และจัด ทำแผนการเบิกจ่ายเงิน เพือ่ ให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็น ไปตามแผนการเบิก
จ่ายเงิน
๑.๓ ดำเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพือ่ ให้การดำเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน
๑.๔ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการเงิน และบัญ ชี
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วช้อง เพือ่ ให้งา่ ยและสะดวกในการด้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญ ในการอ้างอิงการดำเนินการต่าง ๆ
ทางการเงินและบัญ ชี
๑.๕ ตรวจสอบและดูความถูกต้อง'ของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพือ่ ให้เกิดความถูกต้องใน
การปฏิบตั งิ าน
๑.๖ ร่างหนังสือโต้ตอบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ การเงิน การบัญ ชี และการงบประมาณ เพือ่ ให้
เกิดความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบทีก่ ำหนดไว้
๑.๗ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใ้ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วช้องกับ
งานการเงินและบัญ ชี เพือ่ นำมาประยุกตใช่ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ต้านการบริการ
๒.๑ให้คำแนะนำ ตอบบีญหาขีแ้ จงเกีย่ วกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าทีร่ ะดับรองลงมา
หน่วยงานราขการ เอกซน และประซาซนทัว่ ไป เพือ่ ถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก,ผูท้ ส่ี นใจ
๒.๒ ประสานงานในระดับกลุม่ กับหน่วยงานราซการ เอกชน หรือประซาซนทัว่ ไป เพือ่ ขอ
ความช่ว ยเหลือ และความร่ว มมือ ในงานการเงิน และบัญ ชี และแลกเปลีย่ นความรูค้ วามเชีย่ วซาญทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ การทำงานซองหน่วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
๑. ไต้รบั ประกาศนียบัต รวิช าชีพ หรือ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิช าหรือ ทางบัญ ชี
พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ ไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทัว่ ไป ต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือใบสาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้
๒. ไต้ร ับ ...

-๒๐-

๒. ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิค หรือเทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิช าหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ ไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทัว่ ไป
ต้องมีก ารศึก ษาวิชาบัญ ชีม าไม่น อ้ ยกว่า ๙ หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้
๓ .ได้ร บ
ั ประกาศนิย บัต รวิช าชีพ ชัน้ สูงหรือ เทีย บได้ไม่ต า่ํ กว่านีใ้ นสาขาวิช าหรือ ทางบัญ ชี
พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ ไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทัว่ ไป ต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้

ค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวซ. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ตากว่านี้
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

«๑) ตำแหน่ง...

-๒๑-

๑©) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับต้น ซึง่ ไม่จำเป็นต้องใซ้ผสู้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบตั งิ านต้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขัน้ ตอน และวิธกี ารทีซ่ ดั เจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจลอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที!่ ต้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิ'บด
๑. ค้านการปฏิบัตกิ าร
๑.๑ จัดทำและปฏิบตั งิ านต้านเอกสารทางการเงินและบัญ ชีในระดับต้น เพือ่ ให้งานเป็นใป
อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสัง่ การและตามเบีาหมายทีก่ ำหนด
๑.๒ รวบรวมรายละเอีย ดการจัด ทำงบประมาณ เพือ่ ใข้ป ระกอบในการทำงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงานและจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินเพือ่ ให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน
๑.๓ ดำเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพือ่ ให้การดำเนินงานต้านการรับ-จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน
๑.๔ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการเงิน และบัญ ชี
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้งา่ ยและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญ ในการอ้างอิงการดำเนินการต่าง ๆ
ทางการเงินและบัญ ชี
๑.๕ ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญ ทางการเงิน เพือ่ ให้เกิดความถูกต้องใน
การปฏิบตั งิ าบ
๑.๖ ร่างหนังสือโต้ตอบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ การเงิน การบัญ ชี และการงบประมาณ เพือ่ ให้
เกิดความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบทีก่ ำหนดไว้
๑.๗ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใ้ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
งาบการเงินและบัญ ชี เพือ่ นำมาประยุกตไข้ในการปฏิบตั งิ านไต้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ค้านการบริการ
๒.๑ให้คำแนะนำ ตอบบิญหา ขีแ้ จงเกีย่ วกับงานการเงินและบัญชี แก,เจ้าหน้าทีร่ ะดับรองลงมา
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทัว่ ไป เพือ่ ถ่ายทอดความรู้ ความ'ชำนาญแก่ผทู้ ส่ี นใจ
๒.๒ ประสานงานในระดับกลุม่ กับหน่วยงานราชการ เอกขน หรือประซาซนทัว่ ไป เพือ่ ขอ
ความช่ว ยเหลือ และความร่ว มมือ ในงานการเงิน และบัญ ชี และแลกเปลีย่ นความรูค้ วามเชีย่ วชาญทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ การทำงานของหน่วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
ไต้ร บั ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ หรือ เทีย บไต้ในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทางบัญ ชี
พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ ไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทัว่ ไป ต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งนี!้ ต้

ค่าด.รบแทน

คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบไต้ในระดับเดียวกัน ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔0 ๐ บาท

๑๒) ตำแหน่ง...

-Is lo

ok)) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนายช่างไฟฟ้า จำนวน ๒ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดขอบ
ช่วยปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับต้น ซีง่ ไม่จำเป็นต้องใซ้ผสู้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบ ตั งิ านต้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขัน้ ตอน และวิธ กี ารทีช่ ดั เจน ภายใต้ก ารกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. ด้านการปฏิบตั กิ าร
๑.๑ สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตัง้ ช่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม
การใช้ง าน ดูแ ล บำรุง รัก ษา และใช้ง านเครือ่ งมือ อุป กรณ์ เครือ่ งจัก รกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครือ่ งปรับ อากาศ ระบบไฟฟ้าสือ่ สารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุม อัตโนมัติ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับ ส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจ ทีเ่ กีย่ วช้อ ง เพือ่ ให้ส ามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
๑.๒ จัด ทำทะเบียน รวบรวม และเก็บ ข้อ มูล ทางสถิต ขิ องการใช้งาน เพือ่ การวางแผน
บำรุงรักษา
๑.๓ ปรับ เทีย บค่า มาตรฐานตามภารกิจ ทีเ่ กีย่ วช้อ ง เพือ่ ใช้ในการออกใบรับ รองตามที่
หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด
๑.๔ เบิก จ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครือ่ งมือเครือ่ งใช้และวัสดุอปุ กรณ์ทใ่ี ช้ในการปฏิบตั งิ าน
ให้มจื ำนวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน

to. ด้านการบริการ
๒.๑ให้คำแนะนำ ตอบบีญ หา แก้ไขบีญหา ให้แก่ผใู้ ช้งานและผูร้ บั บริการ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพือ่ ให้สามารถใช้งานไต้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๒.๒ประสาน แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละข้อ มูล ต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกหน่ว ยงาน
เพือ่ ประกอบการปฏิบตั งิ าบไต้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
๑. ได้รบ
ั ประกาศนียบัตรวิชาขีพ หรือคุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครือ่ งเย็น และปรับ อากาศ ไฟฟ้ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครือ่ งเย็น และปรับ อากาศ หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้
๒. ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบได้โนระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิค เครือ่ งเย็น และปรับ อากาศ ไฟฟ้ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครือ่ งเย็น และปรับอากาศ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งนีไ๋ ด้
๓. ได้ร ับ ...

-๒๓-

๓. ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง หรือคุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบได้!,ม่ตรกว่านีใ้ นสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครือ่ งเย็น และปรับ อากาศ ไฟฟ้ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครือ่ งเย็น และปรับ อากาศ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวาใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งนีไ๋ ด้

ค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวซ. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ตา่ํ กว่านี้
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๔๐๐ บาท

ข. ตำแหน่ง...

-๒๔-

ข. ตำแหน่งสำหรับผูม้ ีทักษะ ทังนี้
๑) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยช่วยชีวติ คน จำนวน ๑ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดขอบ
ปฏิบ ตั งิ านขัน้ ต้น เกีย่ วกับ การช่วยชีว ติ ทางนํา้ การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ภายใต้ก ารกำกับ
ตรวจสอบโดยใกล้ชดิ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการช่วยชีวติ ทางนํา้ การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นสำหรับคนไข้ไต้อย่างละเอียด
เพือ่ การรักษาของแพทย์และพยาบาล และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วข้อง

qณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีค วามรู้ ความสามารถ และทัก ษะในงานเกีย่ วกับ การช่ว ยชีว ติ คนมาแล้ว ไม่ต า่ํ กว่า ๕ ปี
โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการซึง่ ระบุถงึ ลักษณะงานทีไ่ ต้ปฏิปตี

ค่าตอบแทน
ไต้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔0๐ บาท

๒) ตำแหน่ง...

-๒๕-

๒) ตำแหน่ง พนักงาบขับเครือ่ งจักรกลขนาดหนัก จำนวน ๑ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบ ตั งิ านเกีย่ วกับ งานขับ เครือ่ งจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครือ่ งจักรกลขนาดหนัก และปฏิบตํ งิ านอืน่ ตามทีผ่ บู้ งั คับบัญชามอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบ ตั งิ าบเกีย่ วกับ งานขับ เครือ่ งจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครือ่ งจักรกลขนาดหนักชนิดใดชนิดหนีง้ ดังต่อไปนี้
๑. รถแทรคเตอร์ข'นาดเครือ่ งยนต์ ขนาดตัง้ แต่ ๑๕0 บี.เอช.พี.ขึน้ ไป
๒. รถปาดดินทีข่ บั เคลือ่ นด้วยตัวเอง
๓. รถกระบะเท ความจุตง้ั แต่ ๑0 ลูกบาศก์หลาขึน
้ ไป
๔. รถชุดดินทุกชนิด ทุกขนาด
๕. รถลาก รถพ่วง ขนาดตัง้ แต่ ๒0 ตันขึน้ ไป
๖. เครือ่ ง'ปแู อส'พลี ท์ผสมเสร็จ (POWER หรือ FINISHER)
ฅเ. รถยกแบบทรัคเครน ขนาดเกิน ๕ ตันขึน้ ไป
๘. เครือ่ งผลมดินชนิดขับเคลือ่ น (SELF PROPELLES STABILLIZER)
๙. รถเกลีย่ (MOTOR GRADER) ขนาดตัง้ แต่ ๑๕0 บี.เอส.พี.ขึน้ ไป
๑๐. รถตักทุกแบบ (LOADER ALL TYPE) ขนาดตัง้ แต่ ๑๕0 บี.เอส.พี.ขึน้ ไป
๑๑. ปฏิบต้ งิ านอืน่ ใดตามทีผ่ บู้ งั คับบัญชามอบหมาย

ทุณลมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จะต้อ งเบีน ผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ และทักษะในการขับ เครือ่ งจัก รกลขนาดหนักมาแล้ว
ไม่ตา่ํ ก'วา่ ๕ ปี สามารถพิสจู น้โห้เห็นถึงความมีทกั ษะในงานนัน้ ๆ โดยมีห นังสือรับ รองการทำงานจากนายจ้าง
หรือหน่วยงานซึง่ ระบุถงึ ลักษณะงานทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ และได้รบั ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามทีก่ ฎหมายกำหนด (ใบอนุญาต
ขับรถประเภทที่ ๒)
คู่:]asmเหม

ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,0 0 0 บาท

๓) ตำแหน่ง...

-๒๖-

๓) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ จำนวน ๑ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ขับรถยนต์ปรับอากาศ (รถบัส) บำรุงรักษา ทำความสะอาดและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ
ในการใช้รถดังกล่าว และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีผ่ บู้ งั คับบัญชามอบหมาย

ๆณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จะต้อ งเป็น ผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ และทัก ษะในการขับ รถยนต์ป รับ อากาศ (รถบัส)
มาแล้วไม่ตากว่า ๕ ปี สามารถพิสจู น์ให้เห็นถึงความมีทกั ษะในงานนัน้ ๆ โดยมีห นังสือรับ รองการทำงานจาก
นายจ้างหรือหน่วยงานซึง่ ระบุถงึ ลักษณะงานทีไ่ ต้ปฏิบตั ิ และได้รบั ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามทีก่ ฎหมายกำหนด
(ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ ๒)

ศ่าดรบนทษ

ไต้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท

๑.๒ พนักงานจ้าง...

-๒๗-

๑.to พนักงาบจ้างทัว่ ไป ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี
๑) ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๔ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ดั เก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและทีร่ องรับขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอย
ไปทำลายยังทีท่ ำลายและปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วข้อง

ดูฌสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรูค้ วามสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าที่

ค่าตอบแทน
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

to) ตำแหน่ง คนงานประจำสนามกีฬาจังหวัดระยอง จำนวน to อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบ ตั งิ านดูแล บำรุงรัก ษาสนามหญ้า สวนหย่อม และสนามเด็ก เล่น และปฏิบ ตั หิ น้าทีอ่ น่ื
ตามทีผ่ บู้ งั คับบัญชามอบหมาย

ดูณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่
ค่าคอบแทน

ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๓) ตำแหน่ง นักการ จำนวน ๕ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ าน รับ - ส่งหนังสือ เดิน หนังสือในสำนักงานและนอกสถานทีแ่ ละปฏิบตั งิ านอืน่ ใด
ซึง่ มิใซ่งานเกีย่ วกับ การหนังสือ หรือ วิช าชีพ หรือ งานอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้อ งและปฏิบ ตั งิ านตามทีผ่ บู้ งั คับ บัญ ชา
มอบหมาย

ๆณสมบัตเิ ฉพาะตำแหน่ง
มีความรูค้ วามสามารถเหมาะสมในการปฏิบต้ หิ น้าที่
ค่าครบแทน

ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๔) ตำแหน่ง...

-๒๘-

๔) ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๘ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เปิด - ปิด สำนัก งาน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที,และดูแ ลทรัพ ย์ส นิ ของทาง
ราขการมิให้สญ
ู หาย ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ การเรียน - การสอน อาคารสำนักงาน วัสดุครุภณ
ั ฑ์ หรืองานอืน่ ใด
ทีเ่ กีย่ วข้องและปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

สักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
มิความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ มิความรูท้ างช่างไม้ ช่างปูนทีจ่ ะซ่อมแซมดูแล
วัสดุครุภณ
ั ฑ์ได้

ดุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สามารถอ่าน - เขียนภาษาไทยได้ มิความรูค้ วามสามารถและความชำนาญทางช่างไม้ ช่างปูน
และซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียน การสอน อาคารสถานศึกษา วัสดุครุภณ
ั ฑ์ได้
ค่าคอบแทน

ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๙ ,00๐ บาท

