ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรือ่ ง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือ่ เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ด้วยองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ระยอง จะดำเนิน การสรรหาและเลือ กสรรบุค คลเพือ่ เป็น
พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน ๒๓ ตำแหน่ง รวมทัง้ สิน้ ๑๑๐ อัตรา
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ และบัญชี
กำหนดอัตราค่าตอบแทนผูใ้ ด้รบั ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒิ
หรือผูม้ ที กั ษะประสบการณ์ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๔๗ จึงประกาศรับสมัครสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพือ่ เป็น พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริห ารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน ๒๓ ตำแหน่ง
รวมทัง้ สิน้ ๑๑๐ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งทีร่ บั สมัคร
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๘ ตำแหน่ง รวม ๗๓ อัตรา ประกอบด้วย
ก. ตำแหน่งสำหรับผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ จำนวน ๑๖ ตำแหน่ง ๔๙ อัตรา ดังนี้
ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยครู
จำนวน ๒๔ อัตรา
(๑) ผูช้ ว่ ยครู เอกภาษาไทย
จำนวน ๓ อัตรา
(๒) ผูช้ ว่ ยครู เอกภาษาอังกฤษ
จำนวน ๓ อัตรา
(๓) ผูช้ ว่ ยครู เอกภาษาจีน
จำนวน ๑ อัตรา
(๔) ผูช้ ว่ ยครู เอกคอมพิวเตอร์
จำนวน ๓ อัตรา
(๔) ผูช้ ว่ ยครู เอกสังคม
จำนวน ๑ อัตรา
(๖) ผูช้ ว่ ยครู เอกจิตวิทยา
จำนวน ๑ อัตรา
(๗) ผูช้ ว่ ยครู เอกสุขศึกษาและพลศึกษา
จำนวน ๓ อัตรา
(๘) ผูช้ ว่ ยครู เอกคณิตศาสตร์
จำนวน ๑ อัตรา
(๙) ผูช้ ว่ ยครู เอกนาฏศิลป็
จำนวน ๑ อัตรา
(๑๐) ผูช้ ว่ ยครู เอกดนตรีศกึ ษา
จำนวน ๑ อัตรา
(๑๑) ผูช้ ว่ ยครู เอกดนตรีไทย
จำนวน ๑ อัตรา
(๑๒) ผูช้ ว่ ยครู เอกศิลปะ
จำนวน ๑ อัตรา
(๑๓) ผูช้ ว่ ยครู เอกปฐมวัย
จำนวน ๓ อัตรา
(๑๔) ผูช้ ว่ ยครู เอกช่างกลโรงงาน
จำนวน ๒ อัตรา
ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนักจัดการงานทัว่ ไป
จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนิตกิ ร
จำนวน ๑ อัตรา
๔) ตำแหน่ง

๔) ตำแหน่ง ผูฃ้ ว่ ยนักพัฒนาการท่องเทีย่ ว
จำนวน ๑ อัตรา
จานวน ๖ อัตรา
๔) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนักวิซาการสาธารณสุข
จำนวน ๒ อัตรา
๖) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนักวิซาการคอมพิวเตอร์
๗) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน ๒ อัตรา
๘) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยวิศวกรไฟฟ้า
จำนวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา
๙) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยบรรณารักษ์
๑๐) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนักโภซนาการ
จานวน ๑ อัตรา
๑๑) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนักวิขาการตรวจสอบภายใน
จำนวน ๑ อัตรา
๑๒) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน ๖ อัตรา
๑๓) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญ ซี จำนวน ๔ อัตรา
จานวน ๔ อัตรา
๑๔) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนายช่างไฟฟ้า
จานวน ๑ อัตรา
๑๔) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนายช่างผังเมือง
๑๖) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานป้องกัน
จำนวน ๒ อัตรา
และบรรเทาสาธารณภัย
ซ. ตำแหน่งสำหรับผูม้ ทื กั ษะ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๑๔ อัอตรา
ตรา ดัดงน
งนึ<5
๑) ตำแหน่ง พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดเบา
จำนวน ๔ อัตรา
๒) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จานวน ๙ อัตรา
๑.๒ พนักงานจ้างทัว
่ ไป จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๓๗ อัตรา ประกอบด้
(ะกอบด้วย
๑) ตำแหน่ง คนงาน
จำนวน ๙ อัตรา
๒) ตำแหน่ง คนงานประจำสนามกีฬาจังหวัดระยอง
จำนวน (ริ^ อัตรา
๓) ตำแหน่ง ผูด้ แู ลเด็ก (ทัว่ ไป)
จานวน ๑๔ อตร
๔) ตำแหน่ง นักการ
จำนวน ๔ อัตรา
๔) ตำแหน่ง ภารโรง
จำนวน ๖ อัตรา
(รายละเอียดคุณ สมบัตขิ องตำแหน่งทีร่ บั สมัครปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)
0
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to. คุณสมนัดและลักษณะต้องห้ามของผูฝ้ มื คั รุ
๒.๑ คุณสมบัตทิ ว่ั ไป ผูซ้ ง่ึ จะได้รบั การจ้างเป็น พนักงานจ้าง ต้องมืคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มื
ลักษณะด้รงห้าม ตามข้อ ๔ ซองประกาศคณะกรรมการข้าราซการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดระยอง เรือ่ ง
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๔๔๗ ดังนี้
๑) มืสญ
ั 'ซาติ'ไทย
๒) มีอายุไม่ตา่ํ กว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖0 ปีบริบรู ณ์
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผูม้ กื ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ไร้ความสามารถ พือจิตฟ้นเฟ้อน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามทีก่ ำหนดไวิในประกาศกำหนดโรคทีเ่ ป็นลักษณะต้องห้ามเบือ้ งด้นสำหรับข้าราซการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
(๔.๑) โรคเรือ้ น...

-๓-

(๔.๑) โรคเรือ้ นในระยะติดต่อหรือในระยะทีป่ รากฏอาการเป็นทีร่ งั เกียจแก่สงั คม
(๔.๒) วัณโรคในระยะอันตราย
(๔.๓) โรคเท้าช้างในระยะทีป่ รากฏอาการทีร่ งั เกียจแก่สงั คม
(๔.๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๔.๔) โรคพิษสุราเรือ้ รัง
๔) ไม่เป็น ผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นผูด้ ำรงตำแหน่งผูบ้ ริหารท้องถิน่ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่
๗) ไม่เป็นผูเ้ คยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงทีส่ ดุ ให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดทีไ่ ต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘) ไม่เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราซการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐ
๙) ไม่เป็นช้าราซการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอืน่
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิน่
๒.๒ คุณ สมบัตเิ ฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง ผูท้ จ่ี ะสมัค รจะต้อ งมืค ณ
ุ สมบัต เิ ฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งตรงตามตำแหน่งทีจ่ ะสมัคร (รายละเอียดคุณ สมบัตเิ ฉพาะตำแหน่งตามบัญ ชีแนบท้ายประกาศนี)้
สำหรับ พระภิกษุห รือสามเณร ไม,สามารถสมัค รเช้ารับ การสรรหาและเลือ กสรรบุค คล
เพือ่ เป็นพนักงานจ้างได้ ทัง้ นี้ เป็นไปตามความในข้อ ๔ ของตำสัง่ มหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘
เรือ่ ง ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๔๓๘

๓. วัน เวลา และลถานทีร่ บั สมัคร
ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองเท่านัน้ ณ ห้องศูนย์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ขัน้ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตัง้ แต่วนั ที่
©๔ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ ในวัน และเวลาราชการ ทัง้ นี้ สามารถสอบถามรายละเอีย ดเพิม่ เติม ทาง
โทรคัพท หมายเลข ๐ ๓๘๖๑ ๗๔๓0 ต่อ ๗๑๑

๔. เอกสารและหลักฐานทีต่ อ้ งนำมายืน่ ในวันลมัคร
๔.๑ รูปถ่ายในครัง้ เดียวกันหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิว้
(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาใบแสดงคุณ วุฒ กิ ารศึก ษาทีต่ รงตามคุณ สมบัต เิ ฉพาะสำหรับ ตำแหน่งตาม
ประกาศทีร่ บั สมัครนี้ โดยวุฒ กิ ารศึกษาต้องได้รบั อนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ภายในวันทีป่ ดี รับสมัครคือ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
๔.๔ สำเนาหลักฐานเกีย่ วกับการเกณฑ์ทหาร สด ๘ หรือ สด.๔๓ จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับ รองแพทย์ท แ่ี สดงว่าไม่เป็น โรคต้องห้ามตามทีค่ ณะกรรมการกลางช้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร (ฉบับจริง)
๔.๗ สำเนา...

๔.๗ สำเนาใบอนุญาตเป็นผูฃ้ บั รถตาม พ.ร.บ.ซนส่ง ประ๓ทรถยนต์สว่ นบุคคล (สำหรับตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์) และประเภทที่ ๒ (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดเบา) จำนวน ๑ ฉบับ
พร้อมต้นฉบับ
๔.๘ หนังสือรับรองการผ่านงานจากนายจ้าง จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ซึง่ ต้องมีทกั ษะ
ในตำแหน่งงานทีส่ มัคร ไม่ตรกว่า ๕ ปี (สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดเบา และพนักงาน
ขับรถยนต์)
๔.๙ หลักฐานอืน่ ๆ เข่น สำเนาใบเปลีย่ นซือ่ ตัว ซือ่ สกุล สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน ๑ ฉบับ
พร้อมต้นฉบับ เอกสารต้นฉบับทีน่ ำมายืน่ ในการสมัคร เมือ่ เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้องตรงกับสำเนาแล้ว
จะคืนต้นฉบับให้ในวันรับสมัครนัน้

๕. คูๆ่ ธรรมเนียมการสมัคร
ผูส้ มัค รต้อ งเสีย ค่าธรรมเนีย มในการสมัค รสำหรับ ทุก ตำแหน่ง จำนวน ๑๐๐ บาท
(ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จา่ ยคืนไม่วา่ กรณีใดๆ)

๖. การประกาศรายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะประกาศรายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ให้ทราบก่อนดำเนินการสรรหาและเลือกสรรไม่นอ้ ยกว่า ๕ วันทำการ ซึง่ จะปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง และทางเว็บไซต์ w ww.rayong-pao.go.th โดยให้เป็นหน้าทีข่ องผูส้ มัครจะต้องไปตรวจดู
ด้วยตนเอง

๗. หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาและเลือกสรร
*
หลักเกณฑ์ก ารสรรหาและเลือ กสรรบุค คลเพือ่ เป็น พนัก งานจ้าง สังกัดองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดระยอง จะยึดหลักสมรรถนะทีจ่ ำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบตั งิ านในแต่ละตำแหน่งตามทีอ่ งค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองกำหนด ดังนี้
๗.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ ตามข้อ ๑.๑ ก.
ทดสอบความรูข้ องบุคคลในเรือ่ งต่างๆ ทีจ่ ำเป็น ต่อการปฏิบ ตั งิ าน ความสามารถ
หรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรือ่ งต่างๆ ทีจ่ ำเป็น ต่อการปฏิบ ตั งิ านและคุณ ลักษณะอืน่ ๆ ของบุคคลทีเ่ หมาะสม
ต่อการปฏิบตั งิ าน โดยใช้วธิ กี ารสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๗.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผูม้ ที กั ษะ ตามข้อ ๑.๑ ข.
ทดสอบความรูข้ องบุคคลในเรือ่ งต่างๆ ทีจ่ ำเป็น ต่อการปฏิบ ตั งิ าน ความสามารถ
หรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรือ่ งต่างๆ ทีจ่ ำเป็นต่อการปฏิบตั งิ านและคุณลักษณะอืน่ ๆ ของบุคคลทีเ่ หมาะสมต่อการ
ปฏิบตั งิ าน โดยใช้วธิ กี ารสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบตั ิ โดยมีคะแนนสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
และคะแนนสอบปฏิบตั คิ ะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๗.๓ พนักงานจ้างทัว่ ไป
♦
ทดสอบความรูข้ องบุคคลในเรือ่ งต่างๆ ทีจ่ ำเป็น ต่อการปฏิบ ตั งิ าน ความสามารถ
หรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรือ่ งต่างๆ ทีจ่ ำเป็น ต่อการปฏิบ ตั งิ านและคุณ ลักษณะอืน่ ๆ ของบุคคลทีเ่ หมาะสม
ต่อการปฏิบตั งิ าน โดยใช้วธิ กี ารสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๘. เกณฑ์การตัดสิน...

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผูท้ ผ่ี า่ นการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือ่ เป็นพนักงานจ้างตามข้อ ๗.๑ และข้อ ๗.๓ จะต้อง
ไต้รบั คะแนนไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ ๖๐ และผูท้ ผ่ี า่ นการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือ่ เป็นพนักงานจ้างตามข้อ ๗.๒
จะต้องไต้รบั คะแนนไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละภาค

๙. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
จะประกาศรายซือ่ ผูผ้ า่ นการสรรหาและเลือกสรรตามข้อ ๗.๑ และข้อ ๗.๓ ให้ทราบ
โดยจะขึน้ บัญชีผผู้ า่ นการสรรหาและเลือกสรรเรียงลำดับทีจ่ ากผู1้ ต้คะแนนสูงสุดตามลำดับ หากไต้คะแนนเท่ากัน
ให้ผไู้ ด้รบั เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผูอ้ ยูใ่ นลำดับทีส่ งู กว่า สำหรับการประกาศรายซือ่ ผูผ้ า่ นการสรรหาและเลือกสรร
ตามข้อ ๗.๒ จะประกาศรายซือ่ โดยเรียงลำดับ จากผูส้ อบได้ค ะแนนรวมสูงสุด ลงมาตามลำดับ ในกรณีทม่ี ี
ผูส้ อบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผสู้ อบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผูอ้ ยูใ่ นลำดับทีส่ งู กว่า ถ้าได้คะแนน
สอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผไู้ ด้รบั เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผูอ้ ยูใ่ นลำดับทีส่ งู กว่า

๑๐. การบรรวุและแต่งตัง้
ผูไ้ ด้รบั การเลือ กสรรจะไต้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็น พนัก งานจ้าง สังกัด องค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดระยอง ตามลำดับ ทีใ่ นบัญ ชีรายซือ่ ผูผ้ า่ นการเลือ กสรร โดยความเห็น ขอบของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง ซืง่ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผูม้ คี ณ
ุ วุฒ ิ
และตำแหน่งลำหรับผูม้ ที กั ษะ) จะทำสัญ ญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี และพนักงานจ้างทัว่ ไปจะทำสัญ ญาจ้าง
ไม่เกินคราวละ ๑ ปี
อนีง่ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือ่ เป็นพนักงาบจ้าง ผูเ้ ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพือ่ เป็น พนัก งานจ้าง สังกัด องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ระยอง ได้ต รวจสอบและรับ รองตนเองว่าเป็น ผูม้ ี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดังนัน้ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผูม้ ี
คุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามทีก่ ำหนดไว้ แม้วา่ จะเป็นผูไ้ ด้รบั การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือ่ เป็นพนักงานจ้าง
หรือ ได้รบั การจ้างแล้วก็ต าม องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ระยองจะถือ ว่าเป็น ผูข้ าดคุณ สมบัต แิ ละพิจ ารณา
ยกเลิก การจ้าง กรณีทไ่ี ด้รบั การจ้างไปแล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่

V พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

v/c \vCvA.
(นายปียะ ปีตเุ ต'ซะ)

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

■>

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรือ่ ง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือ่ เป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงวันที่ \> พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี
ก. ตำแหน่งสำหรับผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ มีดงั นี้
๑) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยครู จำนวน ๒๕ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรันผิดชอบ
ช่วยปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒ นาผูเ้ รียน
ปฏิบตั งิ านทางวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) โดยจะต้อ งผ่านการเตรียมความพร้อ มและพัฒ นาอย่างเข้ม
ก่อนแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งครู และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ตามทีโ่ ด้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑) ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนด้วยวิธกี าร
ทีห่ ลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
๒) จัดอบรมสัง่ สอนและจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งี ประสงค์
๓) ปฏิบตั งิ านวิขาการของสถานศึกษา (โรงเรียน)
๔) ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน
๕) ปฏิบตั งิ านอืน่ ตาม'ทโ่ี ด้รบั มอบหมาย

คุณลมบัตเิ ฉพาะตำแหน่ง
๑. มีคณ
ุ วุฒ ไิ ม่ตากว่าปริญ ญาตรีท างการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอืน่ ที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งในวิขาเอกดังต่อไปนี้
๑) ผูช้ ว่ ยครู เอกภาษาไทย
จำนวน ๓ อัตรา
โดยมีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาในกลุม่ วิขาหรือทาง หรือสาขาวิขาเอกภาษาไทย เอกการสอน
ภาษาไทย เอกภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย เอกวิธกี ารสอนภาษาไทย
๒) ผูช้ ว่ ยครู เอกภาษาอังกฤษ
จำนวน ๓ อัตรา
โดยมีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาในกลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิขาเอกภาษาอังกฤษ เอกการสอน
ภาษาอังกฤษ เอกภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร เอกภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารสากล เอกภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
ทางธุรกิจ เอกวิธกี ารสอนภาษาอังกฤษ เอกวรรณคดีภาษาอังกฤษ เอกภาษาและวรรณคดีองั กฤษ เอกภาษาอังกฤษ
และวรรณคดีภาษาอังกฤษ เอกภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ เอกภาษาอังกฤษสือ่ สารธุรกิจ
เอกการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เอกการสอนวิชาภาษาปีจจุบนั ต่างประเทศ (อังกฤษ) เอกการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เอกภาษาอังกฤษขัน้ สูง เอกวิธสี อนภาษาอังกฤษ
๓) ผูช้ ว่ ยครู เอกภาษาจีน
จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาในกลุม่ วิขาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน เอกภาษาจีนกลาง
เอกการสอนภาษาจีน เอกภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สาร

๔) ผู้ช ่ว ยครู...

๔) ผูช้ ว่ ยครู เอกคอมพิวเตอร์
จำนวน ๓ อัตรา
โดยมีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาในกลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ เอกวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เอกเทคโนโลยีการศึกษา เอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เอกคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
เอกคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
๔) ผูช้ ว่ ยครู เอกสังคม
จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาในกลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประวัตศิ าสตร์ เอกสังคมวิทยา
และมา,นษุ ษ่วทิ ยา เอกพัฒนาชุมชน เอกรัฐศาสตร์ เอกสังคมศาสตร์การพัฒนา
๖) ผูช้ ว่ ยครู เอกจิตวิท ยา
จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคณ
ุ วุฒ กิ ารศึกษาในกลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิช าเอกจิตวิท ยา เอกจิตวิท ยา
การศึกษา เอกจิตวิทยาสังคม เอกแนะแนว
๗) ผูช้ ว่ ยครู เอกสุขศึกษาและพลศึกษา
จำนวน ๓ อัตรา
โดยมีคณ
ุ วุฒ กิ ารศึกษาในกลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิช าเอกสุขศึก ษาและพลศึก ษา
เอกสุขศึกษา เอกพลศึกษา เอกพลนามัย เอกวิทยาศาสตร์การกีฬา เอกการ'รกและการจัดการกีฬา เอกวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เอกวิท ยาศาสตร์และการออกกำลังกาย เอกวิท ยาศาสตร์ก ารกีฬ าและการออกกำลังกาย
๘) ผูช้ ว่ ยครู เอกคณิตศาสตร์
จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาในกลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ เอกการสอน
คณิตศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ศกึ ษา เอกคณิตศาสตร์ประยุกต์
๙) ผูช้ ว่ ยครู เอกนาฎศึลใ!)
จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาในกลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกนาฏศีลใ!) เอกนาฏศีลใ!)ไทย
เอกนาฏศีลใ!)ไทยศึกษา
๑๐) ผูช้ ว่ ยครู เอกดนตรีศกึ ษา
จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาในกลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรี เอกดนตรีศกึ ษา
เอกดนตรีไทย เอกดนตรีสากล
๑๑) ผูช้ ว่ ยครู เอกดนตรีไทย
จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาในกลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดุรยิ ศึลใ!) เอกดนตรีไทย
เอกดุรยิ างคศีลา!)
๑๒) ผูช้ ว่ ยครู เอกศีลปะ
จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาในกลุม่ วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกทัศนศิลา!) เอกศีลปศึกษา
เอกศิลปกรรมศึกษา เอกศีลปะไทย
๑๓) ผูช้ ว่ ยครู เอกปฐมวัย
จำนวน ๓ อัตรา
โดยมีค ณ
ุ วุฒ กิ ารศึก ษาในกลุม่ วิช าหรือ ทาง หรือ สาขาวิช าเอกการศึก ษาปฐมวัย
เอกปฐมวัยศํ กึ ษา เอกการปฐมวัยศึกษา เอกการอนุบาล เอกการอนุบาลศึกษา เอกอนุบาลศึกษา

๑๔) ผู้ช ่ว ยครู...

๑๔) ผูซ้ ว่ ยครู เอกช่างกลโรงงาน
จำนวน ๒ อัตรา
โดยมีค ณ
ุ วุฒ กิ ารศึกษาในกลุม่ วิซ าหรือทาง หรือ สาขาวิช าเอกเขียนแบบเครือ่ งกล
เอกอุตสาหกรรมศิล,ป๋ (เขียนแบบ) เอกเครือ่ งมือกล เอกเทคนิคการผลิต เอกช่างกลโรงงาน เอกวิศวกรรมการผลิต
เอกอุตสาหกรรมการผลิต เอกอุตสาหกรรมเครือ่ งมือกล เอกวิศวกรรมอุตสาหกรรม (การจัดการผลิต) เอกเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเครือ่ งมือกล เอกอุตสาหกรรมศิลฟ้ (ช่างกลโรงงาน) เอกอุตสาหกรรมศึลป (การผลิต) เอกอุตสาหกรรมศึลน้
(เครือ่ งมือทล) เอกเทคโนโลยีการผลิต เอกเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) เอกเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา เอกวิศวกรรมเครือ่ งกล เอกวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต เอกวิศวกรรมอุตสาหการ
(ออกแบบการผลิต ) เอกการจัด การการผลิต เอกเทคโนโลยีวศิ วกรรมการออกแบบและผลิต เครือ่ งจัก รกล
เอกวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างกลโรงงาน)
๒. มืใบอนุญาตประกอบวิชาขีพครู หรือหลักฐานทีใ่ ช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามทีค่ รุ สุ ภา
ออกให้เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อน

ค่าตอบแทน
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๒) ตำแหน่ง...

to) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนักจัดการงานทัว่ ไป จำนวน ๑ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบ ตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบ ตั งิ านระดับ ต้น ทีต่ อ้ งใช้ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการ
ในการทำงาน ปฏิบตั งิ านด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทัว่ ไป ภายใต้การกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบตั กิ าร
๑.๑ ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบตั งิ าน เพือ่ สนับสนุนการบริหาร
สำนักงาน ในต้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบตั ริ าชการ
งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งาบธุรการ สารบรรณ และงานสัญญาต่างๆ
เป็นต้น
๑.๒ จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และคำสัง่
ต่างๆ ของหน่วยงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เพือ่ ให้มขี อ้ มูลทีส่ ะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๑.๓ ปฏิบตั งิ านเลขานุการของผูบ้ ริหาร เช่น การกสัน่ กรองเรือ่ ง การจัด เตรียมเอกสาร
สำหรับการประชุม เป็นต้น เพือ่ ไมให้เถิดข้อผิดพลาดในการวินจิ ฉัยสัง่ การชองผูบ้ ริหาร
๑.๔ จัด เตรียมการประชุม บัน ทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอืน
่ ๆ
เพือ่ ให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงาน
๑.๕ ทำเรือ่ งติดต่อกับ หน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพือ่ ให้ก ารดำเนิน งานบรรลุเบีาหมาย
ตามทีก่ ำหนด
๑.๖ ประสานและจัด งานรัฐ พิธ ห
ี รือ งานราชพิธ ี เพือ่ ให้ง านดำเนิน การไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๗ ช่วยติดตามการปฏิบ ต
ั ติ ามมติของทีป่ ระชุม หรือการปฏิบตั ติ ามดำสัง่ ชองผูบ้ ริห าร
ของหน่วยงาน เพือ่ การรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผูบ้ งั คับบัญ ชาต่อไป

to. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีร่ บั ผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ
เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลลัมฤทธึท๋ ก่ี ำหนด

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกัน ทัง้ ภายในและภายนอกทึม งานหรือ หน่วยงาน เพือ่ ให้
เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธิต้ ามทีก่ ำหนด
๓.๒ ขีแ
้ จงและให้ร ายละเอีย ดเกีย่ วกับ ข้อ มูล ข้อ เท็จ จริง แก่บ คุ คลหรือหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง 4พือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีไ่ ค้รบั มอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
ตอบบีญหา ขีแ้ จง และให้ดำแนะน่าเกีย่ วกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบือ้ งต้น
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทัว่ ไป เพือ่ ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องไค้ท ราบข้อมูลและเกิดความเข้าใาใน
งานทีร่ บั ผิดชอบ

คุณลมบด...

คุณสมบัต!ิ จพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รบั ปริญ ญาตรีหรือคุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ
ก.อบต. รับรอง

ค่าตอบแทน
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๓) ตำแหน่ง...

-to
rn) ตำแห*'นง ผูช้ ว่ ยนิตกิ ร จำนวน ๑ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับต้น ทีต่ อ้ งใช้ความรู้ ความสามารถทางวิซาการในการทำงาน
ปฏิบตั งิ านต้านนิตกิ าร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
©. ค้านการปฏิบตั กิ าร
๑.๑ เสนอความเห็น แก่ผบู้ งั คับ บัญ ชาในการตอบข้อหารือหรือวิน จิ ฉัยบีญ หากฎหมาย
เกีย่ วกับระเบียบของทางราชการทีม่ ผี ลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพือ่ เป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา
ชองผูบ้ งั คับบัญชา
๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ และวิจยั เพือ่ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ
หรือดำสัง่ ต่าง ๆ ทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ให้ทนั กับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงานโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและเป็นธรรมต่อ,คกุ ฝ่าย
๑.๓ ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็น ในการ
ดำเนินการเรือ่ งใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับวินยั ข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ
ตามกฎหมายปกครองทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีชองหน่วยงาน
๑.๔ ตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ร่างประกาศ คำสัง่ หรือเอกสารอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ
๑.๔ ดำเนินการทางคดีตา่ ง ๆ เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การติดตามหลักฐานการสืบพยาน
เป็นต้น เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างยุตธิ รรม ถูกต้อง และโปร่งใส

๒. ค้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีร่ บั ผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงาน หรือโครงการ
เพือ่ ให้การุดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลลัมฤทธีท้ ก่ี ำหนด

๓. ค้านการประสานงาน
๓.๑

ประสานการทำงานร่วมกันทัง้ ภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธิต้ ามทีก่ ำหนดไว้
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บคุ คล หน่วยงานหรือส่วนราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย
๓.๓ ประสานงานต้านนิตกิ ารกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สนับสนุนการดำเนินงาน
ต้านนิตกิ ารให้มคี วามสะดวก เรียบร้อย และราบรืน่

๔. ค้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำต้านกฎหมายแก่บคุ คลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความเข้าใจ
ในข้อกฎหมายทีเ่ ป็นบีญหา และให้ความรูถ้ งึ ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นประโยชน์กนั การดำเนินงานของบุคคล
หรือหน่วยงานดังกล่าว

คุณ สมบัต ิ...

คุณสมบัต4ิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รบั ปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขาหรือทางนิตศิ าสตร์
กฎหมาย หรือในสาขาวิฃาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณ สมบัตเิ ฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนีไ๋ ด้

ค่าตอบแหน
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๔) ตำแหน่ง...

๔) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนักพัฒนาการท่องเทีย่ ว จำนวน ๑ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับต้น ทีต่ อ้ งใช้ความรู้ ความสามารถทางวิช าการใน
การทำงาน ปฏิบตั งิ านด้านพัฒ นาการท่องเทีย่ ว ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่
ได้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. ด้านการปฏิบตั กิ าร
๑.๑ รวบรวม ประมวล จัดทำข้อมูลสถิตทิ างวิชาการเบือ้ งต้น วิเคราะห์ เพือ่ ประกอบการ
วางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพัฒ นาการท่องเทีย่ ว การกำหนดมาตรฐานการท่องเทีย่ ว การพัฒ นา
บริการท่องเทีย่ ว การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ และการพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
๑.๒ สำรวจ รวบรวม ศึกษา สรุป จัดทำรายงาน รวมทัง้ ประมวล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางวิช าการ วิจ ยั จัดทำฐานข้อมูล เพือ่ วางแผน จัด ทำหลักเกณฑ์ มาตรฐานการท่อ งเทีย่ ว การพัฒ นา
บริการท่องเทีย่ ว การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ และการพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
๑.๓ รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิต เิ กีย่ วกับ การดำเนิน งานด้านการพัฒ นาการท่อ งเทีย่ ว
การสร้างและพัฒ นาเครือ่ งมือ จัด ทำคูม่ อื แนวทางปฏิบ ตั ิ เอกสารวิช าการและสือ่ เพือ่ นำไปใช้ในการ
ดำเนิน งานพัฒ นาการท่องเทีย่ ว ต้านการพัฒ นาบริการท่องเทีย่ ว การพัฒ นาแหล่งท่องเทีย่ ว การพัฒ นางาน
ทะเบียนธุรกิจนำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
๑.๔ จัดทำข้อมูลเกีย่ วกับสถานการณ์และบีญ หาเกีย่ วกับการดำเนินการด้านการท่องเทีย่ ว
เพือ่ ประกอบการวางแผนด้านการพัฒ นาการท่องเทีย่ ว การพัฒ นาบริการท่องเทีย่ ว การพัฒ นาแหล่งท่องเทีย่ ว
การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
๑.๔ ร่วมดำเนินการเกีย่ วกับการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธกี าร ในการอนุมตั ิ
อนุญ าตด้านการพัฒ นาการท่อ งเทีย่ ว ร่วมติด ตามประเมิน ผลการดำเนิน งาน กิจกรรม และสรุป การศึก ษา
วิเคราะห์ วิจยั รวมทัง้ ร่วมส่งเสริม สนับสบุน เพือ่ หาแนวทางในการพัฒ นาการท่องเทีย่ ว การพัฒ นาบริการ
ท่องเทีย่ ว การพัฒ นาแหล่งท่องเทีย่ ว การพัฒ นางานทะเบียนธุรกิจนำเทีย่ วและมัค คุเทศก์ และการพัฒ นา
แหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
๑.๖ ร่ว มวางแผนการพัฒ นาการบริก ารท่อ งเทีย่ ว และแหล่งท่อ งเทีย่ ว เพือ่ ให้พน
้ื ที่
สามารถดึงดูด นัก ท่อ งเทีย่ วอัน จะสร้างรายได้แ ละภาพลัก ษณ์ท ด่ี ฃี องพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิด ชอบ และให้บ ริก ารการ
ท่องเทีย่ วในพืน้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด
๑.๗ ศึก ษา วิเคราะห์ ตรวจสอบและควบคุม การพัฒ นา บำรุงรัก ษา อนุรก
ั ษ์ พึนฟู
ปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ รวมถึงธำรงรักษาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ
ปูชนียสถานต่างๆ ให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วชองพืน้ ที่

๑.๘ รวบรวม...

-๙-

๑.๘ รวบรวม ประมวล จัดทำข้อมูลนักท่องเทีย่ ว หรือสถิตอิ น่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ วิเคราะห์
และสรุปจัดทำรายงานประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพัฒ นาการท่องเทีย่ ว การกำหนด
มาตรฐานการท่องเทีย่ ว การพัฒ นาบริการท่องเทีย่ ว และการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
๑.๙ ให้บ ริก ารการท่อ งเทีย่ วในพืน
้ ทีข่ ององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิน่ ทีร่ บั ผิด ขอบ
เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วใต้รบั ความพึงพอใจสูงสุด
๑.๑๐ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลต้านการท่องเทีย่ ว เซ่น สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ฯลฯ เพือ่ จัดทำ
สือ่ ประขาสัมพันธ์ตา่ งๆ เซ่น คูม่ อื แผนทีท่ อ่ งเทีย่ ว เว็บไซต์ ฯลฯ
๑.๑๑ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใ้ หม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานพัฒ นาท่องเทีย่ ว เพือ่ นำมาประยุกต์ใข้ในการปฏินตั งิ านไต้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ต้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีร่ บั ผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ
เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลสัมฤทธีท้ ก่ี ำหนด

๓. ต้านการประสานงาบ
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกัน ทัง้ ภายในและภายนอกทีม งานหรือ หน่วยงาน เพือ่ ให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธีต้ ามทีก่ ำหนด
๓.๒ ขี้แจงและให้รายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บคุ คลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือใบการดำเนินงานตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย

๔. ต้านการบริการ
๔.๑ ให้ค ำแนะนำและให้บ ริก ารทางวิข าการเบือ้ งต้น แก่ห น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายใน
และภายนอก และประขาขน เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว การพัฒนาบริการท่องเทีย่ ว การพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้ประซาขนและหน่วยงานต่างๆ ไต้รบั ข้อมูลต่างๆ ทีถ่ กู ต้อง และเกิดประโยขนํสงู สุด
๔.๒ ให้บริการข้อมูล เอกสาร สือ่ ในรูปแบบต่างๆ เพือ่ เผยแพร่ประซาสัมพันธ์ ตอบข้อซักถาม
เกีย่ วกับการพัฒนาการท่องเทีย่ ว การพัฒนาบริการท่องเทีย่ ว การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว การพัฒนางานทะเบียน
ธุรกิจนำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ตา่ งประเทศในประเทศไทย
๔.๓ อำนวยความสะดวกต้านการพัฒ นาการท่องเทีย่ ว เพือ่ การพัฒ นาบริก ารท่องเทีย่ ว
การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจ
การถ่ายทํวภิ าพยนตร์ตา่ งประเทศในประเทศไทย

คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไต้ร บั ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทีย บไดในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิซ าหรือ ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สือ่ สารมวลซน นิเทศศาสตร์ ประขาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์
สารสนเทศ* การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเทีย่ ว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในสาขาวิฃา
หรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว,าใข้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งนีไ๋ ต้

ค่าตอบแหน
ไต้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔1๐๐๐ บาท
๕)

ตำแหน่ง...

-๑๐-

๕) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๖ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบตั งิ าบในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับต้น ทีต่ อ้ งใช้ความรู้ ความสามารถทางวิช าการใน
การทำงาน ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับงานต้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่
ตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบตั กิ าร
๑.๑ ศึก ษา ค้น คว้า วิเคราะห์ วิจ ยั สำรวจ รวบรวม ข้อ มูล ทางสถิต แิ ละวิช าการ
เบือ้ งต้นทีไ่ ม่ซบั ช้อนเกีย่ วกับงานต้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริมสุขภาพ
การเฝืาระวังโรค การปฏิบตั งิ านต้านสุขาภิบาลและการกำหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค
และภัยสุขภาพ และการพืน่ ฟูสขุ ภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ รวมทัง้ การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล
อนามัยสิง่ แวดล้อม พัฒ นาระบบกลไกและการบังคับ ใช้กฎหมายสาธารณสุขเพือ่ ช่วยใบการเสริมสร้างระบบ
การสาธารณสุขทีด่ ี
๑.๒ สรุป รายงานเกีย่ วกับ การดำเนิน งาน หรือ รายงานการรวบรวมข้อ มูล ทางวิช าการ
ต้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผูบ้ งั คับบัญชาเพือ่ ประกอบการวางแผนในการปฏิบตั งิ าน
๑.๓ ติด ตามผลการศึก ษา วิเคราะห์แ ละวิจ ยั งานต้านสาธารณสุข เพือ่ นำมาใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตา่ งๆ
๑.๔ ร่ว มพัฒ นาเบือ้ หา องค์ค วามรู้ คุณ ภาพมาตรฐานเกีย่ วกับ งานต้านสาธารณสุข
และระบบบริการสุขภาพโดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุม้ ครองและส่งเสริมภูมปิ ญ
้ ญาเกีย่ วกับงานต้าน
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทำคูม่ อื แนวทางปฏิบตั ิ เอกสารวิชาการ สือ่ สุขศึกษา ประขาสัมพันธ์
เพือ่ ให้ประขาซนมืความรูส้ ามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
๑.๕ ปฏิบ ตั กิ ารในการส่ง เสริม สุข ภาพอนามัย สิง่ แวดล้อ ม การควบคุม ป้อ งกัน โรค
และภัยสุขภาพ การเฝ็าระวังโรค รักษาเบือ้ งต้น และติดตามพันฟูสขุ ภาพในขุมซน ดูแลบำรุงรัก ษาเครือ่ งมือ
และอุปกรณ์ทพ่ี ร้อมใช้งานเพือ่ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทัว่ ถึง
๑.๖ ช่วยจัดทำฐานข้อมูลเบือ้ งต้นทีเ่ กีย่ วช้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผูป้ วย
กลุม่ เสีย่ ง ‘บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ
สถานประกอบการทัง้ ภาครัฐและเอกซน องค์ก รภาคีเครือ ข่ายเพือ่ นำมาใซ้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มปื ระสิทธิภาพสูงขึน้
๑.๗ ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินจิ ฉัย รักษาเบือ้ งต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผูป
้ ว่ ย
ผูส้ มั ผัส เพือ่ การเฝืาระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทัง้ ส่งเสริมสุขภาพและพันฟูสขุ ภาพเพือ่ ให้
ประขาขนมืสขุ ภาพทีด่ ี
๑.๘ ร่วมประเมินสิง่ แวดล้อมการทำงาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ
สถานทีส่ าธารณะทางต้านอนามัยสิง่ แวดล้อมเพือ่ การป้องกันค'ว,บคุม'โรคและภัยสุขภาพอย่างมี1ประสิทธิภาพ

๑.๙ ร่ว มประเมิน ...
เ^ ^

“<9)<9)“

๑.๙ ร่ว มประเมิน กิจ กรรมเพือ่ ความสะอาด เซ่น การรัก ษาความสะอาดของขุม ซน
การเก็บ ขยะของขุม ซน การจัด สุข าภิบ าลในโรงเรียนหรือ ทีอ่ ยูอ่ าศัย เป็นต้น เพือ่ การปัองกัน ควบคุม โรค
และภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุรำคาญทีก่ ระทบต่อประซาขนในพืน้ ที่
๑.๑๐ ซ่วยปฏิบตั งิ านส่งเสริม ควบคุม กำกับมาตรฐาน การบังคับใข้กฎหมายเกีย่ วกับ
การแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
๑.๑๑ ศึกษา วิเคราะห์ และวิจยั ข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้านสาธารณสุข การส่งเสริม
สุขภาพและสุขาภิบาลเพือ่ กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ
๑.๑๒ ช่ว ยดำเนิน การนิเทศงาน ควบคุม ติด ตามและประเมิน ผลต้า นสาธารณสุข
ด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านสุขาภิบาล โดยการกำหนดแบบฟอร์ม วิธกี ารรายงานผลการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเปัาหมายทีก่ ำหนดใว้
๑.๑๓ จัดหา และจัดสรรเวซภัณฑ์ เครือ่ งมือ อุปกรณ์การแพทย์ เพือ่ ให้เกิดความพร้อม
และความราบรืน่ ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพืน้ ที่
๑.๑๔ รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับ เครือข่ายภาคี เซ่น สสส. สสจ. สสอ. สอ.
อสม. สปสซ. เป็นต้น เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประซาซนในพืน้ ที่
๑.๑๔ รวบรวมข้อ มูล และศึกษาเกีย่ วกับ การเกิด โรคและการแพร่กระจาย การเฝ็าระวัง
และควบคุมการระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยูข่ องประซาซน เพือ่ ประกอบการวางแผน
การสุขาภิบาลทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นของท้องที่

๒. ค้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการทำงานทีร่ บั ผิดขอบ ร่วมดำเนิน การวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปัาหมายและผลสัมฤทธีท้ ก่ี ำหนด
๒.๒ วางแผนวัดผล ประเมินผลการทำงานในหน้าทีร่ บั ผิดขอบเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทำงาน

๓. ค้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่ว มกัน ทัง้ ภายในและภายนอกทีม งานห รือ ห น่ว ยงาน

เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึต๋ ามทีก่ ำหนดไว้
๓.๒ ซีแจงและให้รายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บค
ุ คลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
๓.๓ ประสานงาบในระดับ กลุม่ กับ หน่ว ยงานราขการ เอกขนและประขาขนทัว่ ไป
เพือ่ ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบตั งิ านและแลกเปลีย่ นความรู้ ความเชีย่ วชาญทีเ่ ป็น ประโยขน้ตอ่
การทำงานของหน่วยงาน

๔. ค้านการบริการ
๔.๑ ตรวจสอบสภาพของเครือ่ งมือ อุป กรณ์ต า่ งๆ ให้ม คื ณ
ุ ภาพและเหมาะแก่ก าร
นำไปใข้งานอยูเ่ สนอ รวมทังสนับสนุนงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพือ่ ให้การบริการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรืน่

๔.๒ สนับสนฺน...

-๑๒-

๔.๒ สนับสนุนการก่ายทอดความรูท้ างวิขาการหรือเทคโนโลยีแก่บคุ คลภายในหน่วยงาน
เพือ่ เป็นความรูแ้ ละให้สามารถดำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ
๔.๓ ให้บ ริก ารทางวิชาการ เซ่น การจัด ทำเอกสาร ตำรา คูม่ อื เอกสารสือ่ เผยแพร่
ในรูปแบบต่างๆ เพือ่ การเรียนรูแ้ ละความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงาบด้านสาธารณสุข
๔.๔ ร่วมปฏิบ ตั กิ ารในการพัฒ นาศัก ยภาพของบุคลากรและองค์กรเพือ่ ให้เป็น บุคลากร
ทีม่ คี 'วาม,ชำนาญ และปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๔ นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น เพือ่ ให้สามารถ
ปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๔.๖ อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ดา้ นสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล
การเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประขาขน ครู นักเรียนเพือ่ ให้ผทู้ ส่ี นใจได้ทราบข้อมูล
และความรูต้ า่ งๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ และสามารถนำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ร บั ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทีย บได้ในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมขน การพยาบาล สุขศึกษา วิท ยาศาสตร์การแพทย์ดา้ นสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิท ยาศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ วิท ยาศาสตร์เน้น วิท ยาศาสตร์ส ขุ าภิบ าล วิท ยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิง่ แวดล้อม วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ วิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล้อม เวขศาสตร์การกีฬา
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้น ทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบ าล วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬ า วิท ยาศาสตร์ก ารกีฬ า แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัขศาสตร์ จิตวิท ยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอืบ่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งนีไ๋ ด้

ค่าตอบแทบ
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๖) ตำแหน่ง...

-๑๓-

๖) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนักวิขาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบ ตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบ ตั งิ านระดับ ต้น ทีต่ อ้ งใช้ค วามรู้ ความสามารถทางวิฃ าการ
ในการทำงาน ปฏิบตั งิ านด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่
ตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบตั กิ าร
๑.๑ ติดตัง้ หรือบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบอิน เตอร์เน็ต ขุด คำสัง่ ระบบปฏิบ ตั กิ าร ขุด คำสัง่ สำเร็จ รูป เครือ่ งคอมพิวเตอร์ส ว่ นบุค คล เป็นต้น
เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
๑.๒ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒ นาและบริห ารจัด การ การประยุก ต์ใ ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือ การประมวลผลข้อ มูล ในระบบงานต่างๆ ภายในองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิน่ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๑.๓ ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้ถกู ต้องแม่นยำและทันสมัย
๑.๔ ทดสอบคุณสมบัตต
ิ า้ นเทคนิคของระบบ เพือ่ ให้ระบบมีคณ
ุ สมบัตทิ ถ่ี กู ต้องตรงตาม
ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
๑.๕ รวบรวมความต้องการ เขียนขุดคำสัง่ ทดสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของคำสัง่
ตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ห รือระบบข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของ
หน่วยงานส่วนท้องถิน่ ให้ดำเนินไปไต้อย่างราบรืน่ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๖ ช่วยรวบรวมข้อ มูล และวิเคราะห์ค วามต้อ งการของระบบงานประยุก ต์ และระบบ
ข้อมูลของหน่วยงานทีไ่ ม่ขบั ซ้อน เพือ่ พัฒ นาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มปี ระสิท ธิภาพ
และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
๑.๗ ช่ว ยรวบรวมข้อ มูล และวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒ นาระบบงานประยุก ต์
เพือ่ ให้ได้ระบบงานประยุกต์ทต่ี รงตามคุณ ลักษณะและความต้องการของหน่วยงา‘น
๑.๘ รวบรวมข้อ มูล ประกอบการกำหนดและทดสอบคุณ ลัก ษณะเฉพาะของเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แ ละอุป กรณ์ ระบบเครือ ข่าย ระบบงานประยุก ต์และระบบสารสนเทศ การจัด การระบบการ
ทำงานเครือ่ ง การติดตัง้ ระบบเครือ่ ง เพือ่ ให้ไต้อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ท เ่ี ป็น มาตรฐานเดียวกัน และตรงตาม
ความต้องการใช้ของหน่วยงาน
๑.๙ ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ข้าข่าย
ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีก่ ำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพือ่ ความมัน่ คง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
๑.๑๐ ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อ มูล เพือ่ ประกอบการออกใบอนุญ าต เพือ่ ให้ก าร
ออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณท้ทก่ี ำหนด
๑.๑๑ แก้ไขบีญ ญาต่างๆ ในเบือ้ งต้น ทีเ่ กีย่ วข้อ งกับ งาบบริก ารสารสนเทศ เพือ่ ให้การ
ปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างสะดวกและราบรืน่
๑.๑๒ ศกษา...

-๑๔"

๑.๑๒ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใ้ หม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ งานบริก ารสารสนเทศและงานจัด การระบบงานคอมพิว เตอร์ เพือ่ นำมาประยุก ต์ใข้ในการปฏิบ ตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีร่ บั ผิดขอบ ร่วมดำเนิน การวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลสัมฤทธึท๋ ก่ี ำหนด

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑

ประสานการทำงานร่วมกัน ทัง้ ภายในและภายนอกทีม งานหรือ หน่วยงาน เพือ่ ให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึต๋ ามทีก่ ำหนด
๓.๒ ขีแ้ จงและให้ร ายละเอียดเกีย่ วกับ ข้อ มูล ข้อ เท็จ จริง แก่บ คุ คลหรือหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ข่ว ยจัด ทำคูม่ อื ระบบและคูม่ อื ผูใ้ ข้ เพือ่ อำนวยความสะดวกแก่ผ ใู้ ข้ เพือ่ ให้ผใู้ ข้
สามารถใข้งานคอมพิวเตอร์ได้ดว้ ยตนเองอย่างมืประสิทธิภาพ
๔.๒ ดำเนิน การผิเกอบรมหรือ ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุน การใข้ระบบงานทีพ่ ฒ
ั นาแก่
เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ข้งาน เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
๔.๓ ให ค้ ำปรึก ษาแนะน่า แก่ผ ใู้ ช้เมือ่ มืบ ญ
ี ห าห รือ ข้อ สงสัย ในการใช้ง านเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้ผใู้ ข้สามารถแก้ไขและใช้งานเครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบตั งิ านอืน่
ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ร บั ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒ อิ ย่างอีน ทีเ่ ทีย บได้ในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
คอมพิว เตอร์ หรือในสาขาวิข าหรือทางอืน่ ที, ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณ สมบัต เิ ฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้

ค่าตอบแทน
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๗) ตำแหน่ง...
b '

-๑๕-

๗) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน to อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับต้น ทีต่ อ้ งใช้ความรู้ ความสามารถทางวิซ าการใน
การทำงาน ปฏิบตั งิ านด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือต้านวิจยั จราจร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบตั กิ าร

๑.๑ รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์
เศรษฐกิจ ' การเมือ ง และสังคม เพือ่ นำมาสรุป เสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
๑.๒ รวบรวมข้อมูล และศึก ษาวิเคราะห์เบือ้ งต้น เกีย่ วกับ ภารกิจ หลัก และแผนกลยุท ธ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพือ่ วางแผนกำหนดแผนการ
ปฏิบตั งิ านหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจทีก่ ำหนดไว้
๑.๓ วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพือ่ ช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา ๓ ปี
แผนการปฏิบตั งิ าน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ทต่ี ง้ั ไว้
๑.๔ สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานและประเด็นป้ญหาทางเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม เพือ่ เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
๑.๕ ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล และส่วนราขการ
ต่างๆ เพือ่ ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
๑.๖ ประสานและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ำเป็นต่างๆ เพือ่ ประกอบการจัดทำกระบวนงานของ
การพัฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ (PMQA) และเครือ่ งมือ วิเคราะห์ร ะดับ ความสำเร็จ ของการ
ดำเนินงานจากการใช้จา่ ยงบประมาณ (Perform ance A ssessm ent Rating Tool-PART)
๑.๗ ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพือ่ นำไปจัดทำแผนทีย่ ทุ ธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวขีว้ ดั ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๑.๘ ศึกษา สำรวจ รวบรวมสถิติขอ้ มูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจยั และจัดทำเอกสารรายงาน
ต่างๆ ทางด้านการจราจร และด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กบั การจราจร เพือ่ นำมาประกอบในการวางแผน
และดำเนินการแก้ปญ
ี 'หา หรือปรับปรุงการจราจร
๑.๙ ช่วยดำเนินการสำรวจ คำนวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซม รือ้ ย้าย
สิง่ อำนวยความสะดวกในระบบขบส่งสาธารณะทางบก รวมทัง้ ประมาณการผลกระทบทีจ่ ะเกิด ขึน้ จากการ
ก่อสร้างบัน เพือ่ ให้สอดคล้องกับงบประมาณทีไ่ ด้รบั และจัดหาแนวทางในการบรรเทาป้ญ หๅทีอ่ าจเกิดขึน้
๑.๑๐ ช่วยตรวจสอบสัญ ญาของผูร้ บั เหมาเอกขนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง
รือ ถอนสิงก่อ สร้างทางด้านการจราจรทังทางบกและทางนำ เพือ่ ให้ถ กู ต้อ งตามกฎหมายทีก่ ำหนดไว้อ ย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม
๑.๑๑ ช่ว ยพัฒ นา...

-๑๖-

๑.๑๑ ช่วยพัฒ นาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกีย่ วกับ เส้น ทางจราจร เพือ่ นำไปไข้
เป็นข้อมูลใบการจัดระเบียบจราจร
๑.๑๒ ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อ มูล ทัง้ จากผลการดำเนิน งานทีผ่ า่ นมา
จากสภาวะภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จัดทำ
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ๓ ปี และแผนปฏิบตั กิ ารประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ หมาะสม
และเป็นประโยขนํสงู สุดต่อพืน้ ที่

๒. ด้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการทำงานทีร่ บั ผิดชอบ ร่วมดำเนิน การวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลสัมฤทธีท้ ก่ี ำหนด
๒.๒ วางแผนและร่วมดำเนินการในคณะกรรมการในระดับขุมซน องค์กร และกลุม่ จังหวัด
ในโครงการของหน่วยงานเพือ่ ให้การดำเนิน งานเป็น ไปตามวัตถุป ระสงค์
๒.๓ วางแผนการดำเนิน งานการจัด ทำร่างข้อ บัญ ญัต งิ บประมาณรายจ่ายประจำปี

๓. ด้านการประสานงาบ
๓.๑

ประสานการทำงานร่วมกัน ทัง้ ภายในและภายนอกทีม งานหรือ หน่วยงาน เพือ่ ให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมถุทธึต๋ ามทีก่ ำหนดไว้
๓.๒ ขีแ้ จงและให้รายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บคุ คลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
โครงการ

๔.๑ รวบรวมข้อมูล เพือ่ เผยแพร่แ ละถ่ายทอดองค์ค วามรูท้ เ่ี กีย่ วกับ การจัด ทำแผนงาน

๔.๒ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบบีญหา และขีแ้ จงเรือ่ งต่างๆ เกีย่ วกับงานนโยบายและแผน
หรืองานการจราจร เพือ่ แกับญ
ี หาในการปฏิบตั งิ าน
๔.๓ จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ งานค้น คว้าวิจยั ด้านการจราจร เพือ่ เป็นประโยชน์
ต่อการด้นคว้าวิจยั และให้บริการข้อมูลกับประซาซน หน่วยงานหรือส่วนราชการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ร บั ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทีย บได้ในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจ ยั ทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริห าร สถิติ สังคมวิท ยา
ประซากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งนีไ๋ ด้

ค่าตอบแทน
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๘) ตำแหน่ง...

-๑๗-

๘) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยวิศวกรไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับต้น ทีต่ อ้ งใช้ความรู้ ความสามารถทางวิช าการใน
การทำงาน ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่
ได้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. ด้านการปฏิบตั กิ าร
๑.๑ สำรวจข้อมูลเพือ่ ออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสือ่ สาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณ
เตือนอัคคีภยั และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วช้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
๑.๒ ศึกษาและกำหนดรูป แบบรายการเพือ่ ให้ได้มาชึง่ รายละเอียดในการก่อสร้างการผลิต
การควบคุม การติดตัง้ และการประเมินราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
๑.๓ ควบคุมการก่อสร้าง ติดตัง้ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสือ่ สาร ระบบป้องกัน
ฟ้าผ่า ระบบสัญ ญาณเตือนอัคคีภยั และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วช้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพือ่ ให้ระบบมิความถูกต้อง
ปลอดภัยใช้งานไต้มปิ ระสิทธิภาพ
๑.๔ ตรวจสอบ วิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ พัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มคิ วามถูกต้องปลอดภัย
และประหยัดพลังงาน
๑.๕ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกีย่ วกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ในการใช้งานของหน่วยงาน
๑.๖ จัดทำข้อกำหนด รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะชองเครือ่ งมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้ได้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทีม่ คิ ณ
ุ ภาพ มาตรฐาน และถูกต้องเหมาะสม
กับการใช้'f lนอย่างสูงสุด
๑.๗ จัด ทำข้อ มูล เอกสาร และสรุป รายงานต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วช้อ งด้านวิศ วกรรมไพฟ้า
รวมทัง้ ฐานข้อมูลต้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพือ่ เป็นข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานต้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ให้มปิ ระสิทธิภาพมากขึน้
๑.๘ ให้ความรูต
้ า้ นงานเครือ่ งมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่บคุ ลากร
ประชาซน และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วช้อง เพือ่ ให้มคิ วามรูแ้ ละความเช้าใจทีถ่ กู ต้อง และสามารถนำไปปฏิบตั ิ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั งิ าน
๑.๙ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใ้ หม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วช้อง
กับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพือ่ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมิประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๑๐ ซ่อมแซม และบำรุงรัก ษาเครือ่ งมือ และอุป กรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ม คิ วามพร้อม
สมบูรณ์ในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ เป็นการยืดอายุการใช้งานและให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครือ่ งมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ไต้อย่างเต็มที่

๑.๑๑ ควบคุม ...

-(9)C&-

๑.๑๑ ควบคุม และดูแลการปฏิบตั งิ านของเครือ่ งมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในแต่ละโครงการ
ทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ให้แนใจว่าการปฏิบตั งิ านของเครือ่ งมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
และตรงตามมาตรฐานทีก่ ำหนดไว้
๑.๑๒ สำรวจ วิเคราะห์ และคำนวณการปฏิบ ตั งิ านต่างๆ ทางด้านวิศ วกรรมไฟฟ้า
เพือ่ ให้สามารถกำหนดคุณลักษณะของเครือ่ งมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทีถ่ กู ต้อง ตรงมาตรฐานและเหมาะสม
กับแต่ละงาน
๑.๑๓ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบเครือ่ งมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงานของเครือ่ งมือ และอุปกรณ์!ฟฟ้าต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการปฏิบตั งิ าน
๑.๑๔ คิดค้น ออกแบบ และพัฒนาระบบติดตัง้ ระบบซ่อมบำรุง และระบบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพือ่ ให้การดำเนินงานต้านวิศวกรรมไฟฟ้ามีมาตรฐาน ประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ
๑.๑๔ ดำเนินการ และจัดทำโครงการ และกิจกรรมต้านวิศวกรรมไฟฟ้าตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้มปื ระสิทธิภาพมากขึน้ และเกิดประโยชน์แก่ประซาซน
ขุมซน และสังคม

๒. ค้านการวางแผน
วางแผนการทำงานต้านวิศวกรรมไฟฟ้าตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย หรือร่วมดำเนินการวางแผน
การทำงานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การดำเนินงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
เป็นไปตามเป็าหมาย และผลลัมฤทธีท้ ก่ี ำหนดไว้

๓. ค้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกัน ทัง้ ภายในและภายนอกทีม งานหรือ หน่วยงาน เพือ่ ให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึต๋ ามทีก่ ำหนดประสานการทำงานร่วมกันทัง้ ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธืต้ ามทีก่ ำหนดไว้
๓.๒ ชีแ
้ จงและให้รายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บคุ คลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายชีแ้ จงและให้รายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูล
ข้อเท็จจริง แก่บคุ คลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนิน งานตามที่
ได้รบั มอบหมาย
๓.๓ ประสานงานต้านวิศวกรรมไฟฟ้ากับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สนับสนุนการ
ดำเนินงานต้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้มคี วามสะดวก เรียบร้อย และราบรืน่

๔. ค้านการบริการ
๔.๑ ให้ขอ้ มูล ให้คำแนะนำ ตอบบืญหา และชีแ้ จง เกีย่ วกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าทีต่ น
มีความรับผิดขอบ ในระดับเบือ้ งต้นให้กบั หน่วยงานราขการ เอกซน หรือประขาซนทัว่ ไป เพือ่ ให้ผทู้ ส่ี นใจได้ทราบข้อมูล
และความรูต้ า่ งๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบืองต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ทีเกียวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เฟือ'ให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ'ของหน่วยงานและ'ใข้'ประกอบการพิจารณา
กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

คุณสมบติ...
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ร บั ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทีย บได้ในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า และได้รบั ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามทีก่ ฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชา
หรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งบึโ้ ด้

ค่าตอบแทน
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ 3)๕,000 บาท

๙) ตำแหน่ง...

-๒๐-

๙) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบ ตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบ ตั งิ านระดับ ต้น ทีต่ อ้ งใช้ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการ
ในการทำงาน ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับงานบรรณารักษ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่
ไต้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๑. ค้านการปฏิบตั กิ าร
๑.๑ จัดหา คัด เลือ ก วิเคราะห์ จำแนกหมวดหมูท่ รัพ ยากรสารสนเทศ ประเภทสือ่
สิง่ พิมพ์ สือ่ โสตทัศน์ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ทำรายการบรรณานุกรม ดัชนีวารสาร สาระสังเขป และบันทึก
ลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพือ่ เป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
๑.๒ ให้บริการยืม-คืน สืบค้น ตอบคำถาม และช่วยการค้น คว้า รวมถึงจัด ทำคูม
่ อื การ
ใช้งานห้องสมุด เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการสามารถเช้าถึงทรัพ ยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์ตอ่
การค้นคว้าเอกสาร หนังสือ และรายงานต่างๆ ของผูใ้ ช้บริการมากทีส่ ดุ
๑.๓ จัด ทำดรรชนีว ารสาร บรรณานุก รมหนังสือ และกฤตภาคหัว เรือ่ งทีน่ า่ สนใจ
เพือ่ ให้งานต้านห้องสมุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ ศึกษา วิเคราะห์ และสอบถามความต้องการของผูใ้ ช้บ ริการ และบุคลากรต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วช้อ ง รวมทัง้ รับผิดชอบ และดูแลทรัพ ยากรห้องสมุด เช่น หนังสือ สืง่ ตีพมิ พ์ CD-Rom เป็นต้น
เพือ่ ให้มทื รัพยากรทีเ่ พียงพอในการให้บริการ สอดคล้องความต้องการ และเกิดประโยชน์แก่ผใู้ ช้บริการมากทีส่ ดุ
๑.๕ ศึก ษา ค้นคว้า วิธกี ารและเทคนิคใหม่ๆ การใช้เครือ่ งมืออุป กรณ์ท ท่ี นั สมัยด้าน
บรรณารัก ษศาสตร์แ ละสารนิเทศศาสตร์ เพือ่ เสนอแนะปรับ ปรุงการปฏิบ ตั งิ านห้องสมุด ทัง้ ด้านวิช าการ
และการให้บริการ
๑.๖ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใ้ หม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วช้อง
กับงานบรรณารักษ์ เพือ่ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๗ ศึกษา วิเคราะห์ และสอบถามความต้องการของผูใ้ ช้บ ริการ และบุคลากรต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วช้อ ง รวมทัง้ รับผิดขอบ และดูแลทรัพ ยากรห้องสมุด เช่น หนังสือ สืง่ ตีพมิ พ์ CD-Rom เป็นต้น
เพือ่ ให้มทื รัพยากรทีเ่ พียงพอในการให้บริการ สอดคล้องความต้องการ และเกิดประโยชน์แก่ผใู้ ช้บริการมากทีส่ ดุ
๑.๘ จัดทำสือ่ ประขาสัมพันธ์การใช้หอ้ งสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพือ่ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร และล่งเสริมให้ผใู้ ช้เกิดความสนใจในการเช้าใช้บริการ

๒. ค้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการทำงานทีร่ บั ผิดขอบ ร่วมดำเนิน การวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลสัมฤทธึท๋ ก่ี ำหนด
๒.๒ วางแผนการปฏิบ ตั งิ านของห้อ งสมุด โดยศึก ษา และวิเคราะห์จ ากข้อ มูล ที
เกีย่ วช้องต่างๆ เช่น รายงานความต้องการของกลุม่ เบีาหมาย สถิตขิ อ้ มูลการดำเนินงาน เป็นต้น เพือ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการให้บริการ และครอบคลุมกลุม่ เบีาหมาย

๒.๓ เสนอแนะ

-๒๑-

*
๒.๓ เสนอแนะประเด็น สำคัญ หรือกิจกรรมต่างๆ เกีย่ วกับ งานห้องสมุด และห้องสมุด
เคลือ่ นที่ เพือ่ เป็น ประโยชน์ป ระกอบการวางแผน และออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์
และมาตรการต่างๆ ของห้องสมุด

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกัน ทัง้ ภายในและภายนอกทีม งานหรือ หน่วยงาน เพือ่ ให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธีต้ ามทีก่ ำหนดไว้
๓.๒ ชีแ
้ จงและให้รายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บคุ คลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำ และตอบดำถามเกีย่ วกับ ข้อ มูล และการใช้ท รัพ ยากรสารสนเทศ
ในห้องสมุดเพือ่ ให้เกิดความสะดวกแก่ผใู้ ข้บริการและประชาชน

คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ร บั ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทีย บได้ในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
บรรณ,ารัก'ษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งนืไ้ ด้

คูๆ่ ตอบแทน
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

©๐) ตำแหน่ง...

®o) ตำแหน่ง ผูซ้ ว่ ยนักโภชนาการ จำนวน ๑ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับต้น ทีต่ อ้ งใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงาน ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับงานโภชนาการ ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

๑. ด้านการปฏิบตั กิ าร
๑.๑ ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจยั เบือ้ งต้นต้านอาหารและโภชนาการ
เพือ่ สนับสนุน ส่งเสริม ปึองกัน พืน่ ฟูภาวะโภชนาการของประซาซน
๑.๒ ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม ฟ้องกัน คุม
้ ครอง แก้ไข พืน่ ฟูและจัดการสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้
ต่อการมีพฤติกรรมทีด่ ชี องประชาซน เพือ่ ให้มภี าวะโภชนาการทีด่ ี
๑.๓ ร่วมติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานต้านอาหารและโภชนาการ เพือ่ นำมา
ปรับปรุงระบบงานให้มปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
๑.๔ ร่วมเฝ็าระวังและติด ตามต้านอาหารและโภชนาการ กับ สหสาขาวิช าชีพ และภาคี
เครือ ข่าย เพือ่ แกัโฃป้ญหาภาวะโภชนาการในประซาซนทีม่ คี วามเสีย่ ง
๑.๕ ร่วมจัดการองค์ความรูต
้ า้ นอาหารและ,โภชนาการ เพือ่ พัฒนาระบบงานและเสริมสร้าง
ศัก ยภาพขององค์ก รและภาคีเครือ ข่าย
๑.๖ ร่วมจัดทำฐานข้อมูลต้านอาหารและโภชนาการ เพือ่ ให้การปฏิบต
ั งิ านมีประสิทธิภาพ
๑.๗ ร่ว มจัด ทำตำรับ อาหาร และสือ่ โภชนศึกษา สำหรับ เด็ก นัก เรีย น ประซาซน
เพือ่ ให้โต้รบั พลังงานและสารอาหารทีเ่ หมาะสม

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีร่ บั ผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพือ่ ให้ก ารดำเนิน งานเป็น ไปตามเฟ้าหมายผลลัม ฤทธึท๋ ก่ี ำหนด

๓. ด้านการประสานงาบ
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกัน ทัง้ ภายในและภายนอกทีม งาบหรือ หน่วยงาน เพือ่ ให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิต้ ามทีก่ ำหนดไว้
๓.๒ ชีแ จงและให้ร ายละเอีย ดเกีย่ วกับ ข้อ มูล ข้อ เท็จ จริง แก่บ คุ คลหรือหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
ภาวะของประซาซน

๔.๑ ให้คำแนะน่า ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ เพือ่ สร้างเสริมสุข

๔.๒ สนับสนุนการถ่ายทอดความรูท้ างวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บคุ คลภายในหน่วยงาน
เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๓ ให้บริการสือ่ ทางต้านอาหารและโภชนาการในรูปแบบต่างๆ เพือ่ การเผยแพร่ค วามรู้
สูป่ ระซาขน

คุณสมบัติ...

-๒๓-

คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ร บั ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทีย บได้ในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
วิทยาศาสตร์ เภสัซศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอืน่ ที ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งนึไ๋ ด้

ค่าตอบแทน
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๑©) ตำแหน่ง...

๑๑) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับต้น ทีต่ อ้ งใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงาน ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่
ไต้รบั มอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

๑. ด้านการปฏิบตั กิ าร
๑.๑ รวบรวมและตรวจสอบความถูก ต้อ งและความน่า เชือ่ ถือ ของข้อ มูล ตัว เลข
หลัก ฐานการทำสัญ ญา และเอกสารต่างๆ ทางต้า นการเงิน การบัญ ชี เพือ่ ให้ก ารตรวจสอบดำเนิน ไป
อย่างถูกต้องและไต้ผลตรงกับหลักฐานทีเ่ กิดขึน้ จริง
๑.๒ ตรวจสอบการปฏิบต
ั งิ านเกีย่ วกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สนิ
รวมทัง้ การบริห ารต้านอืน่ ๆ ของส่ว นราขการ เพือ่ ดูแ ลให้ก ารใช้ง บประมาณและทรัพ ยากรเป็น ไปอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ทก่ี ำหนด
๑.๓ ร่ว มตรวจสอบการปฏิบ ตั งิ านทางการบริห ารงบประมาณ การเงิน การบัญ ชี
พัสดุและทรัพย์สนิ และการบริหารต้านอืน่ ๆ ของหน่วยงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และกรอบของการตรวจสอบภายใน
เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการใช้งบประมาณและทรัพ ยากร
เป็นไปอย่างประหยัด คุม้ ค่า และตรงตามวัตถุประสงค์ทก่ี ำหนด
๑.๔ ร่วมจัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบต่างๆ เพือ่ เสนอ
ผลการตรวจสอบ ข้อ ตรวจพบ และข้อ เสนอแนะให้ผ บู้ ริห ารและหน่ว ยงานต้น สัง กัด รับ ทราบผลการ
ดำเนินงานและน่าไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่อไป
๑.๕ ตรวจสอบการใช้แ ละเก็บ รัก ษายานพาหนะในหน่ว ยงาน เพือ่ ให้เกิด ความ
ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
๑.๖ ตรวจสอบรายละเอีย ดงบประมาณ รายจ่า ยและการก่อ หนีผ้ กู พัน งบประมาณ
รายจ่า ย รวมทัง้ เงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพือ่ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนทีก่ ำหนดไว้
๑.๗ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใ้ หม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วช้อง
กับงานตรวจสอบภายใน เพือ่ น่ามาประยุกต์ใช้โนการปฏิบตั งิ านไต้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๘ ปฏิบตั งิ านและสนับสนุนอืน่ ๆ ตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย เพือ่ สนับสนุนให้หน่วยงาน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บรรลุภารกิจทีก่ ำหนดไว้

๒. ด้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการทำงานทีร่ บั ผิดขอบ ร่วมดำเนิน การวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลสัมถุทธึท๋ ก่ี ำหนด
๒.๒ ประชุมสัมมนา การจัดทำงบประมาณ การเงิน เพือ่ ร่วมกำหนดนโยบายให้ถกู ต้อง
และเป็น ไป่ตามระเบียบ

๓. ด้านการ...

๓. ค้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกัน ทัง้ ภายในและภายนอกทีม งานหรือ หน่วยงาน เพือ่ ให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธีต้ ามทีก่ ำหนดไว้
๓.๒ ชีแ
้ จงและให้ร ายละเอีย ดเกีย่ วกับ ข้อ มูล ข้อ เท็จ จริง แก่บ คุ คลหรือหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
๓.๓ ชีแ้ จงข้อมูลเหตุผลของระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายในการตรวจสอบและประซาสัมพันธ์
ภายในองค์ก ร เพือ่ ให้ท ราบถึง ความสำคัญ ในการตรวจสอบองค์ก รให้ห น่ว ยงานรับ ตรวจเข้า ใจในการ
ปฏิบตั งิ านซองหน่วยงานตรวจสอบภายใน

๔. ค้านการบริการ
๔.๑ แกอบรม ให้ดำปรึกษา เสนอแนะวิธกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านแก่หน่วยรับตรวจ
และเจ้าหน้าทีร่ ะดับ รองลงมา และตอบข้อซัก ถามและชีแ้ จงเรือ่ งต่างๆ เกีย่ วกับ งานในหน้าที่ พร้อมทัง้ ช่วย
แก้บญ
ี หาข้อขัดแย้งในหน่วยงานทีร่ บั ผิดซอบ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ให้คำแนะนำ
ตอบบีญหา และชีแ้ จง เกีย่ วกับงานตรวจสอบภายในทีต่ นมืความรับผิดซอบ ในระดับเบือ้ งด้นแก่หน่วยงานราซการ
เอกซน หรือประซาซบทัว่ ไป เพือ่ ให้ผทู้ ส่ี นใจได้ทราบข้อมูลและความเต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยซนํ
๔.๒ ให้คำแนะนำ ตอบบีญ หาและชีแ้ จงเกีย่ วกับ งานตรวจสอบภายในที,ตนรับผิดซอบ
ในระดับต้น แก่หน่วยงาน เอกซน ห่รอื ประขาจนทัว่ ไป เพือ่ ให้ผทู้ ีส่ นใจได้ทราบข้อมูลและความเต่า งๆ ทีเ่ ป็นประโยซน์

คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รบั ปริญ ญาตรีห รือคุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาซาวิซาหรือทางบัญ ขี
พาณิซยคาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาฃาวิซาหรือทางอืน่ ที่ ก.จ. ก.ท.
หรือ ก.อบต. กำหนดว'าใข้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งบีไ๋ ด้

ค่าตอบแทน
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐0๐ บาท

๑๒) ตำแหน่ง...

-๒๖-

๑๒) ตำแหน่ง ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๖ อัตรา
หน้าทีแ่ ลรความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับต้น ซึง่ ไม่จำเปีนต้องใช้ผสู้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบตั งิ านต้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทัว่ ไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขัน้ ตอน และวิธกี าร
ที,ซัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบตั กิ าร
๑.๑ ปฏิบ ตั งิ านธุรการ งานสารบรรณ งานบริห ารทัว่ ไป ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือ
การลงทะเบีย น รับหนังสือ การร่างโต้ต อบหนังสือราชการ การบัน ทึกข้อมูล การจัด ทำฎีก าเบิก จ่ายเงิน
และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เปีนต้น เพือ่ สนับสนุนให้งานต่างๆ
ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเบีาหมายมีหลักฐานตรวจสอบไต้
๑.๒ จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธป
ี ฏิบตั ิ เพือ่ สะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๑.๓ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบต
ั ริ าชการ รายซือ่ พนักงาน
ข้อมูลจำนวนบุคลากร เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ ป็น หลักฐานตามระเบียบวิธกี ารปฏิบ ตั เิ พือ่ สะดวกต่อการค้น หาสำหรับ
ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบไต้
๑.๔ ตรวจสอบ และตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำเนินงาน เพือ่ ให้แน่ใจว่าเอกสารทัง้ หมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
๑.๕ จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ
เพือ่ แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป
๑.๖ ดำเนิน การเกีย่ วกับ พัส ดุ ครุภ ณ
ั ฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานทีข่ องหน่วยงาน
เช่น การจัดเก็บ รัก ษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภณ
ั ฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภณ
ั ฑ์ การดูแลรัก ษายานพาหนะ
และสถานที่ เพือ่ ให้ก ารดำเนิน งานต้านพัส ดุค รุภ ณ
ั ฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานทีเ่ ป็น ไปอย่างถูก ต้อ ง
และมีความ่พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบต
ั งิ าน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล)
และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจ เพือ่ น่าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
๑.๘ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัด ทำรายงานการประชุม เพือ่ ให้ก าร
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
๑.๙ จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุม การแกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพือ่ ให้เอกสารทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
๑.๑๐ ปฏิบตั งิ านศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพือ่ เปีดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพือ่ ให้ผทู้ ต่ี อ้ งการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
๑.๑๑ อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับ ทุก ส่ว นงานของหน่ว ยงาน
ในเรือ่ งการประชุม และการดำเนินงานต่างๆ ตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามกำหนดเวลา
และบรรลุวตั ถุประสงค์
*

๑.๑๒ ศึก ษา...

๑.๑๒

ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใ้ หม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทัว่ ไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภณ
ั ฑ์ งานงบประมาณ
งานประซาสัมพันธ์ และงานประซม เพือ่ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

to. ค้านการบริการ
๒.๑ ไห้คำปริกษไและแนะนำในเบือ้ งด้นแก่บคุ ลากร ประซาซน ผูท้ ม่ี าติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องและสามารถนำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
๒.๒ ติด ต่อ ประสานงานกับ บุค คลภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อ ง
เพือ่ ให้การปฏิบตี งานเป็นไปด้วยความราบรืน่
๒.๓ ให้บริการข้อมูลแก่ผมู้ าติดต่อราซการ เพือ่ ให้!ด้รบั ข้อมูลทีจ่ ะน่าไปใช้ประโยชน์ได้ตอ่ ไป
๒.๔ ผลิตเอกสารต่างๆ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านตามภารกิจซองหน่วยงาน และปฏิบตั ิ
หน้าทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
๑. ได้รบ
ั ประกาศบียบัตรวิขาซีพหรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิซา
ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึง่ ศึกษาวิซ าการคอมพิวเตอร์มาไม่น อ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการ
ผีเกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานซองรัฐ สถาบัน การศึกษาซองรัฐ หรือเอกซนทีไ่ ด้รบั การ
รับรองจากทางราขการหรือหน่วยงานซองรัฐทีใ่ ข้เวลาการผี!กอบรมไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ ซัว่ โมง
๒. ได้ร บั ประกาศนีย บัต รวิซ าซีพ เทคนิค หรือ คุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทีย บได้ในระดับ เดีย วกัน
ทุกสาขาวิซาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึง่ ศึก ษาวิซ าการคอมพิวเตอร์ม าไม่น อ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต
หรือผ่านการผี!กอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบัน การศึกษาของรัฐ หรือเอกขน
ทีไ่ ด้รบั การรับรองจากทางราขการหรือหน่วยงานของรัฐทีใ่ ข้เวลาการผี!กอบรมไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ ซัว่ โมง
๓. ได้รบั ประกาศนียบัตรวิซาซีพซัน้ สูงหรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบได้ไม่ตา่ํ กว่าบื้ ทุกสาขาวิซา
ที่ ก.จ. ก,ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึง่ ศึกษาวิฃ าการคอมพิวเตอร์มาไม่น อ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการ
ผี!กอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบัน การศึกษาของรัฐ หรือเอกซนทีไ่ ด้รบั การ
รับรองจากทางราซการหรือหน่วยงานของรัฐทีใ่ ข้เวลาการผี!กอบรมไม,น้อยกว่า ๑๒ ซัว่ โมง

คูๆ่ ตอบแทน
คุณวุฒิ ปวซ. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔0 ๐ บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ตา่ํ กว่านี้
ได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๔๐๐ บาท

๑๓) ตำแหน่ง...

-๒๘-

๑๓) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำบวบ ๔ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใซ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบ ัต ิงานด้านการเงิน และบัญ ชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขัน้ ตอน และวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้ก ารกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย

ลักษณะงาบที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป
อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเบีาหมายที่กำหนด
๑.๒ รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน และจัด ทำแผนการเบิก จ่ายเงิน เพื่อให้ก ารเบิก จ่ายงบประมาณเป็น ไปตามแผนการ
เบิกจ่ายเงิน
๑.๓ ดำเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การดำเนินงานต้านการ
รับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน
๑.๔ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีต่างๆ
ที่เกี่ย วข้อ ง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็น หลัก ฐานสำคัญ ในการอ้างอิงการดำเนิน การต่างๆ
ทางการเงินและบัญชี
๑.๕ ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน
๑.๖ ร่า งหนัง สือ โต้ต อบต่า งๆ ที่เกี่ย วกับ การเงิน การบัญ ชี และการงบประมาณ
เพื่อให้เกิดความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่กำหนดไว้
๑.๗ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานการเงินและบัญชี เพื่อนำมาประยุกต้ไข้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำ ตอบบีญหา ขี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกซน และประขาขนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความ'ชำนาญแก่ผู้,ที่สนใจ
๒.๒ ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราฃการ เอกขน หรือประขาขนทั่วไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหบี่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับ ประกาศนิยบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิช าหรือทางบัญ ชี
พาณิช ยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือในสาชาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี๋ไดั
๒. ได้รับ...

$— r

-๒๙-

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิขาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๓. ได้ร ับ ประกาศนียบัต รวิข าชีพ ขั้น สูงหรือ เทียบได้ไม่ต ํ่ากว่านี้ ในสาขาวิช าหรือ ทางบัญ ชี
พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
กำหนดว่าใช้เบ็เบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี๋ได้

ค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ปวข. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้!ม่ตํ่ากว่านี้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

หมายเหตุ สำหรับตำแหน่งที่ได้รับการจ้างในสถานศึกษาซึ่งเปีนเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทุกคุณวุฒิจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท

๑๔) ตำแหน่ง...,

-๓๐-

๑๔) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน ๔ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบ ัต ิง า,น ด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่า ง ขั้น ตอน และวิธ ีก ารที่ซ ัด เจน ภายใต้ก ารกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ช่อม ประดิษ ฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง
ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื่อ งปรับ อากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งช้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้สามารถใช้งานไต้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
๑.๒ จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน
บำรุงรักษา
๑.๓ ปรับ เทีย บค่ามาตรฐานตามภารกิจ ที่เกี่ย วช้อ ง เพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่
หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด
๑.๔ เบิก จ่า ย จัด เก็บ ดูแ ลรัก ษาเครื่อ งมือ เครื่อ งใช้แ ละวัส ดุอ ุป กรณ์ท ี่ใ ช้ใ นการ
ปฏิบัติงาน ให้มืจำนวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน

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

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ไต้รับประกาศนียบัตรวิชาขีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิซา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่อ งเย็น และปรับ อากาศ
หรือในสาฃฺาวิซาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๒. ได้ร ับ ประกาศนียบัต รวิช าขีพ เทคนิค หรือ คุณ วุฒ ิอ ย่า งอื่น ที่เทีย บใต้ในระดับ เดีย วกัน
ในสาขาวิขาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ
ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ
หรือในสาขาวิซาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ใด้

๓. ได้รับ...

-๓๑-

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี๋ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่อ งเย็น และปรับ อากาศ
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวาใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๓.

คู่ๆตอบแทน
คุณวุฒิ ปวซ. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐0 บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๔๐๐ บาท

๑๔) ตำแหน่ง...
ไ—

-๓!อ-

©(ร:) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง จำนวน ๑ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบิตงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างผังเมือง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้ก ารกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ สำรวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อ มูล และรายละเอีย ดต่างๆ ที่เกี่ย วกับ การผัง เมือ ง
ในบริเวณพื้นที่ของเขตสำรวจ เพื่อใข้ในการจัดทำแผนผังของสถานที่และหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ จัด ทำข้อ มูล และแบบสำรวจที่ร วบรวมได้ล งในแผนผัง แผนที่ ตาราง กราฟ
แผนภาพ«และในรูปแบบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ จัดรวมข้อมูล แผนผัง แผนที่ ตาราง กราฟ แผนภาพแบบแปลน ดังกล่าวให้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและน่าไปใช้งาน
๑.๔ จัด ทำผัง ของหน่ว ยงานหรือ สถานที่ต ่า งๆ เช่น ผังกลุ่ม ส่ง เสริม อาชีพ ในท้อ งถิ่น
ผัง การจัด เก็บ ภาษีร ายได้ข องท้อ งถิ่น เพื่อ ให้ท ราบถึง สถานที่ต ั้ง ชัด เจนง่า ยต่อ การติด ตามและประเมิน ผล
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบิติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๕ จัดเก็บ ดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ปฏิบัติการได้
๑.๖ ศึก ษา และติด ตามเทคโนโลยีอ งค์ค วามรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบีย บต่า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานผังเมือง เพื่อน่ามาประยุกตํใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๗ ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

๒. ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำ ตอบบีญหาและผักอบรมเกี่ยวกับงานผังเมือง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและประขาซน
ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อ ขอความช่ว ยเทลือ
และร่วมมือในงานผังเมือง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มืคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิขาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบใต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิคสถาบีตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาบีตยกรรม ช่างก่อสร้าง
ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๒. ได้รับ...

-๓๓-

๒. ได้ร ับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ เทคนิค หรือ คุณ วุฒ ิอ ย่า งอื่น ที่เทีย บไดในระดับ เดีย วกัน
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถา'ปิตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถานิตยกรรม
ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
กำหนดว่าใช้เนินคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนื้1ด้
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดีไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาชาวิชา
หรือทางเทคนิคสถาป้ตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปีตยกรรม ช่างก่อสร้าง
ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เนิน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแหน
คุณวุฒิ ปวซ. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๔๐๐ บาท

©๖) ตำแหน่ง...

ใ^

-๓๔-

๑๖) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซี่งไม่จำเปีนต้องใซ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ,ปริญญา
ปฏิบ ัต ิง านเกี่ย วกับ งานด้า นการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้ก ารกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบ ัต ิงานต้านการป้อ งกัน ระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับ แจ้งเหตุ
เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหาย
ในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประซาซน
๑.๒ เฝ็าระวัง ตรวจตรา และผิกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อดำเนินการ
ป้องกันเซิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์
๑.๓ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อ มใข้ในการปฏิบ ัต ิง านอยู่เสนอ เพื่อ ให้เกิด ความพร้อ มในการปฏิบ ัต ิงานได้ท ัน ท่ว งทีแ ละให้ก าร
ดำเนินการเป็นใปอย,างมืประสิทธิภาพ
๑.๔ รวบรวม จัด ทำข้อ มูล ที่เป็น ประโยซนํต ่อ การปฏิบ ัต ิง าน เช่น สำรวจแหล่ง ,นา
เส้น ทางจราจร แหล่ง,ชุมซนต่างๆ บริเวณหรือ พื้น ที่ท ี่เสี่ย งต่อ การเกิด ภัย เป็นต้น เพื่อ จัด ทำแผนป้อ งกัน
รับสถานการณ์ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์
๑.๕ จัด ทำรายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้อ งกัน บรรเทาสาธารณภัย
เพื่อรายงานผู้บังคับบัญซา
๑.๖ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำมาประยุกต์ไข้ในการปฏิบัติงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๗ ปฏิบ ัต ิง าน และสนับ สนุน งานอื่น ๆ ตามที่ไ ด้ร ับ มอบหมาย เพื่อสนับ สนุน ให้
องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้ค ำปรึก ษาแนะนำในการปฏิบ ัต ิง านแก'เจ้า หน้า ที่ร ะดับ รองลงมา เพื่อ ให้
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูทต้อง
๒.๒ เผยแพร่ ประซาสัมพันธ์ข้อมูลซ่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสพภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกซน และประซาขนทั่วไป
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
๒.๓ ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราซการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
๒.๔ ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประซาซนได้อย่างรวดเร็ว
ทวถง

คุณสม'นิติ...

9^

-๓๔-

คุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนี่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือ ทางช่า งเครื่อ งยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่า งโยธา ช่า งก่อ สร้า ง ช่างกลโรงงาน ช่า งเชื่อ มและโลหะแผ่น
วิศ วกรรมเครื่อ งกล เทคนิค วิศ วกรรมโยธา เทคนิค วิศ วกรรมไฟฟ้า เทคนิค เครื่อ งเย็น และปรับ อากาศ
เทคโนโลยีอ ุต สาหกรรม หรือ ในสาขาวิช าหรือ ทางอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้1ด้
๒. ได้ร ับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ เทคนิค หรือ คุณ วุฒ ิอ ย่า งอื่น ทีเทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน
ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
วิศ วกรรมเครื่อ งกล เทคนิค วิศ วกรรมโยธา เทคนิค วิศ วกรรมไฟฟ้า เทคนิค เครื่อ งเย็น และปรับ อากาศ
เทคโนโลยีอ ุต สาหกรรม หรือ สาขาวิช าหรือ ทางอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี๋ได้
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือ ทางช่า งเครื่อ งยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่า งก่อ สร้า ง ช่างกลโรงงาน ช่า งเชื่อ มและโลหะแผ่น
วิศ วกรรมเครื่อ งกล เทคนิค วิศ วกรรมโยธา เทคนิค วิศ วกรรมไฟฟ้า เทคนิค เครื่อ งเย็น และปรับ อากาศ
เทคโนโลยีอ ุต สาหกรรม หรือ สาขาวิช าหรือ ทางอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ค่าตอบแพน
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔0 ๐ บาท
คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑0,๘๔0 บาท
คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๔0 0 บาท

ข. ตำแหน่ง...

-๓๖-

ข. ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ดังนี้
๑) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๕ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดขอบ
ปฏิบัต ิงานเกี่ยวกับ งานขับ เครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญขามอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัต ิงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาฃนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. รถกระบะเทความ'จุตากว่า ๔ ลูกบาศก์หลา
๒. รถฟาร์มแทรคเตอร์ทุกชนิด
๓. รถแทรคเตอร์ตัดหญ้า
๔. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาดตากว่า ๘ ตัน
๔. รถอัดฉีด
๖. รถบรรทุกนํ้า
๗. รถบรรทุกนํ้ามัน
๘. รถไม้กวาด
๙. รถยกแบบงาแซะ (FORK LIFT) ขนาดไม่เกิน ๕ ตัน
๑๐. รถยกแบบแค'รีเครน (KARRY CRANE) ขนาดไม่เกิน ๔ ตัน
(5)(ร). รถบดไอนํ้า ขนาดตํ่าก'ว่า ๘ ตัน
๑๒. รถบดสั่นสะเทือน ขนาดตํ่าก'ว่า ๘ ตัน
๑๓. รถบดล้อเหล็ก ๒ ล้อ ขนาดตํ่าก'ว่า ๘ ตัน
๑๔. รถบดล้อเหล็ก ๓ ล้อ ขนาดตํ่ากว่า ๘ ตัน
๑๔. ลูกกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ชนาดตํ่ากว่า ๘ ตัน
๑๖. รถยกแบบทรัคเครน (TRUCK CRANE)
๑๗. เครื่องทำลายคอนกรีต
๑๘. รถยกกระเซ้า
๑๙. รถบัสติดแอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ ๑๔0 บี.เอข.พี.ขึ้นไป ช่วงยาวระหว่างล้อหน้าถึงล้อหลัง
ตั้งแต่ ๔.๔ เมตร และขนาดความยาวของรถทั้งหมดไม่ตํ่ากว่า ๑0 เมตร
๒๐. รถซ่อมบำรุง
๒๑. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสม,บด...

-๓๗-

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทัก ษะในการขับ เครื่อ งจัก รกลขนาดเบามาแล้ว
ไม่ตํ่าก'ว่า ๕ ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง
หรือหน่วยงานซี่งระบุถึงลักษณะงาบที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตขับรถ
ประเภทที่ ๒)

ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท

๒) ตำแหน่ง...

b"

-๓๘-

๒) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนตํ จำนวน ๙ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแกไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใขั
รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบํติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญขามอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ขับรถยนต์ บำรุงรักษาเบื้องต้น ทำความสะอาดรถยนต์นั่งส่วนกลางที่ใขัประจำส่วนราชการ
๒. ช่วยปฏิบัติงานต้านธุรการทั่วไป เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนาหนังสือ ส่งหนังสือราชการ
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการขับรถยนต์มาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี
สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีห นังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน
ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด

ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท

๑.๒ พนักงานจ้าง...

-๓๙-

๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี
๑) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๙ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ต้องไซ้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณฝ็มบัตเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ค่าตอบแทน
ไต้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐0๐ บาท

๒) ตำแหน่ง คนงานประจำสนามกีฬาจังหวัดระยอง จำนวน ๔ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และสนามเด็กเล่น และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่

ค่าตอบแทบ
ไต้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๓) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน ๑๔ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบ ัต ิห น้าที่ช ่วยเหลือ ครู ดูแ ลเด็ก อนุบ าลและปฐมวัย เกี่ย วกับ อบรมเลี้ย งดูเด็ก ก่อ นวัย
ประถมศึก ษา ให้ม ีค วามรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อ ม ให้เด็ก มีค วามพร้อ มที่ส อดคล้อ งกับ
พัฒนาการของเด็ก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือครู ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย เกี่ยวกับ อบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัย
ประถมศึก ษา ให้ม ีค วามรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อ ม ให้เด็ก มีค วามพร้อ มที่ส อดคล้อ งกับ
พัฒนาการของเด็ก

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๔)

ตำแหน่ง.

JL

-๔๐-

๔) ตำแหน่ง นักการ จำนวน ๔ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัต ิงาน รับ-ส่งหนังสือ เดินหนังสือในสำนักงานและนอกสถานที,และปฏิบ ัต ิงานอื่น ใด
ซึ่งมิใช่งานเกี่ยวกับ การหนังสือ หรือ วิช าชีพ หรือ งานอื่น ใดที่เกี่ย วข้อ งและปฏิบ ัต ิง านตามที่ผ ู้บ ัง คับ บัญ ชา
มอบหมาย

คุณฝืมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๔) ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๖ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เปิด-ปิด สำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
มิให้สูญหาย ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ การเรียน-การสอน อาคารสำนักงาน วัสดุครุภัณฑ์ หรืองานอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อรุและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะซ่อมแซม
ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้

คุณสมบัติ4ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สามารถอ่าน-เชียนภาษาไทยได้ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญทางช่างไม้ ช่างปูน
และซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียน การสอน อาคารสถานศึกษา วัสดุครุภัณฑ์ได้

ค่าตอบแทน
,

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

