ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
*******************
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความประสงค์สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน
จ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จานวน 22 ตาแหน่ง 68 อัตรา
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2547 จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.ตาแหน่งที่รับสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
ก) พนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับผู้มีคุณวุฒิ จานวน 16 ตาแหน่ง 29 อัตรา ดังนี้
1) ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จานวน 1 อัตรา
2) ผู้ช่วยนิติกร จานวน 1 อัตรา
3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
4) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา
5) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ จานวน 1 อัตรา
6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จานวน 1 อัตรา
7) ผู้ช่วยนายช่างสารวจ จานวน 1 อัตรา
8) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จานวน
1 อัตรา
9) ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จานวน 2 อัตรา
10) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา จานวน 1 อัตรา
11) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จานวน 9 อัตรา
12) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จานวน 1 อัตรา
13) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จานวน 2 อัตรา
14) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 3 อัตรา
15) ผู้ช่วยช่างโยธา จานวน 2 อัตรา
16) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 อัตรา
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ข) พนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับผู้มีทักษะ จานวน 3 ตาแหน่ง 25 อัตรา ดังนี้
1) พนักงานขับรถยนต์ จานวน 22 อัตรา
2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จานวน 1 อัตรา
3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จานวน 2 อัตรา
ค) พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 3 ตาแหน่ง 14 อัตรา ดังนี้
1) คนงาน จานวน 9 อัตรา
2) พี่เลี้ยง
จานวน 3 อัตรา
3) คนสวน จานวน 2 อัตรา
2.คุณสมบัติ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 ของ
ประกาศ ก.จ.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2547 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
(4.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4.2) วัณโรคในระยะอันตราย
(4.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของพนักงานจ้างตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
3.วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่
14-24 มกราคม 2556 ในวัน และ
เวลาราชการ
4.เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน
6 เดือน จานวน 2 รูป
4.2 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
4.3 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาหนด (แพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
4.4 สาเนาคุณวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน จานวน 1 ชุด พร้อมต้นฉบับ
4.
5 หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ หรือนายจ้าง ซึ่งระบุถึงลักษณะ
งานที่ได้ปฏิบัติมาแล้ว ไม่ต่ากว่า 5 ปี (เฉพาะตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับผู้มีทักษะ)
4.
6 ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (เฉพาะตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับผู้มี
ทักษะ)
4.
7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล หลักฐานทางทหาร
(ส.ด.9) จานวน 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับ สาหรับเอกสารต้นฉบับที่นามายื่นใน
การสมัคร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจถูกต้องตรงกับสาเนาแล้วจะคืนต้นฉบับให้ในวันรับสมัครนั้น
5.ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ในอัตรา 100 บาท และค่าธรรมเนียมการสมัครจะ
ไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
6.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรให้ทราบก่อนการ
ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ปูายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรัง และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อด้วยตนเอง
7.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพือ่ ปฏิบัติงานยึดหลัก
“สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นตามที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตรังกาหนด ซึ่งประกอบด้วย
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(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานและ
(ค) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
8.ประกาศ วัน เวลา และสถานที่การเลือกสรร
วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร จะประกาศให้ทราบก่อนดาเนินการเลือกสรร ไม่น้อยกว่า
3 วัน โดยปิดประกาศไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หรือติดต่อสอบถามได้ที่สานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โทร 0-7521-8262 ต่อ 250 ในวัน และเวลาราชการ และเป็นหน้าที่ของ
ผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อ และวัน เวลา สถานที่ ด้วยตนเอง หรือดูได้ที่ www.trangpao.go.th
9.เกณฑ์การตัดสิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกาหนดให้ผู้ผ่านการประเมินฯ ต้องได้คะแนนของแต่ละภาค
ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร
10.การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบโดยทั่วกัน โดยจะ
ปิดประกาศไว้ ณ ปูายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หรือติดต่อสอบถามได้ที่สานักปลัด-องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-7521-8262 ต่อ 250 และเป็นหน้าที่ของ
ผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อด้วยตนเอง
11.การจ้างพนักงานจ้าง
ผูผ้ ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ตามลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามตาแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดตรัง
อนึ่ง สาหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าผู้
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ตามประกาศรับสมัคร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตรัง ขอสงวนสิทธิในการเลือกสรร และทาสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทาสัญญาจ้าง
แล้ว และต้องรับผิดชอบในส่วนที่กรอกข้อความเป็นเท็จ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555
*******************

พนักงานจ้างตามภารกิจ สาหรับผู้มีคุณวุฒิ
1.ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จานวน 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้น ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูล สถิติ ข้อคิดเห็น ท่าที ความรู้สึกของประชาชนที่แสดงออก
หรือจากสื่อมวลชนต่าง ๆ และปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ และปัญหาข้อข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้าน
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ สารวจกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ นามาประมวลสรุปเพื่อเสนอแนะฝุายบริหาร
ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ระดับสูง ศึกษา ค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ ประกอบการวิเคราะห์วิจัย วางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ และเพื่อประกอบการพิจารณา วาง หลักเกณฑ์และปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์
การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ ก.จ.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปริญญาตรี เดือนละ 8,340.- บาท

*************************
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2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ได้รับมอบหมาย

ตามที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทาหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดาเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ เช่น การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ การสอบสวนตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดาเนินการทางคดีการดาเนินการเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพ่ง จัดทานิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.จ. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปริญญาตรี เดือนละ 8,340.- บาท

*************************

3. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ. รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งนี้ได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการ ภายใต้การกากับ ตรวจสอบโดยใกล้ชิด และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปโดย ควบคุมการจัดการ
งานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ งาน
จัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญาเป็นต้น หรือปฏิบัติงาน
เลขานุการที่ยากพอสมควร เช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม
บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทาเรื่อง
ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม
หรือผลการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปริญญาตรี เดือนละ 8,340.- บาท

3
4.ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการเขียนคาสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทางานภายใต้การกากับตรวจสอบโดย
ใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทาหน้าที่ศึกษารายละเอียดของงานที่ได้รับการวิเคราะห์จัดระบบ และวางแผนไว้แล้ว
และเขียนคาสั่งโดยละเอียดให้เครื่องจักรประมวลผลทางานทดสอบความถูกต้องของคาสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่ง
คาสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทางาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กาหนด ว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปริญญาตรี เดือนละ 8,340.- บาท

*************************
5.ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานสันทนาการ ภายใต้การตรวจสอบบ้างและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินงานศูนย์เยาวชน สนามเด็กเล่นและสวนสัตว์ที่มีปริมาณมากปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
สันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียน เช่น งานชุมนุมกีฬา ชุมนุมดนตรี ชุมนุมนาฎศิลป์ ชุมนุม
ศิลปหัตถกรรมและขับร้อง งานอดิเรก งานกีฬาประชาชน งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น งานอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ งานห้องสมุดประชาชน ศูนย์เด็กเล็ก และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการศึกษา คหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลป
ประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหารและโภชนาการ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปริญญาตรี เดือนละ 8,340.- บาท

*************************
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6.ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จานวน 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทาแผนภาพ แผนภูมิ กร๊าฟ โปสเตอร์แผนที่และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการประชุม
สัมมนา ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่างๆ
(2) ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง
เครื่องเสียงต่างๆ เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่างๆ
(3) เก็บรักษาซ่อมบารุงโสตทัศนูปกรณ์
(4) ติดตาม รวบรวมและจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน นาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้เสนอแนะ
และปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
2. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คาแนะนา ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบในประเด็นที่ไม่มีความซับซ้อน ภายใต้
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง ที่
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ก.พ.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปวส. เดือนละ 7,460.- บาท

*************************

5
7.ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคาสั่งหรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การช่วย
ออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบารุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้าน ช่างโยธา การ
ให้คาปรึกษาแนะนาที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน
อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เป็นต้น ปฏิบัติงานสารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้าน
ช่างโยธา เช่น สารวจทางเพื่อการก่อสร้าง สารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สารวจหาข้อมูล
การจราจร สารวจทางอุทกวิทยา สารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คานวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ
ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสารวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
วิศวกรรมสารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือ
ทางอื่นที่ ก.จ..กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรม
สารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา ก่อสร้างหรือทางอื่นที่
ก.จ..กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี
อัตราค่าตอบแทน
1) อัตราค่าตอบแทนคุณวุฒิ ปวท. เดือนละ 6,800 บาท
2) อัตราค่าตอบแทนคุณวุฒิ ปวส. เดือนละ 7,460 บาท

*************************
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8.ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสารวจ จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างสารวจ ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคาสั่งหรือแบบ
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างสารวจที่ต้องใช้ความละเอียดแม่นยาและ
เทคนิคพอสมควรตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น วัดมุม วัดระยะ วัดระดับ ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ ช่วย
หาค่าพิกัดของจุดตาแหน่งต่าง ๆ วางหมุดหลักฐานหรือที่หมายในการสารวจ ทาบันทึกข้อมูลและรายละเอียด
ต่าง ๆ ที่ได้จากการสารวจ ซ่อมรับแก้เครื่องมือสารวจ ทาแผนที่สารวจและคานวณธนาคารทรัพย์สิน เพื่องานจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิค
วิศวกรรมโยธา ช่างสารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธาหรือทางอื่นที่ ก.จ.กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิค
วิศวกรรมโยธา ช่างสารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.จ.กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี
อัตราค่าตอบแทน
1) อัตราค่าตอบแทนคุณวุฒิ ปวท. เดือนละ 6,800 บาท
2) อัตราค่าตอบแทนคุณวุฒิ ปวส. เดือนละ 7,460 บาท

*************************
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9.ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จานวน 2 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างเครื่องกล ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคาสั่งหรือแบบ
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างเครื่องกลที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากทางเทคนิค
ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งบารุงรักษาเครื่องจักร
เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ ควบคุม การทางานของเครื่องจักรเครื่องยนต์
ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ช่วยในการคานวณรายการและประมาณราคาในการดาเนินงานดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล ช่างยนต์
เครื่องกล ช่างกลโรงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรมหรือทางอื่นที่ ก.จ. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเขียนแบบเครื่องกลช่างยนต์ เครื่องกล
ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี
อัตราค่าตอบแทน
1) อัตราค่าตอบแทนคุณวุฒิ ปวท. เดือนละ 6,800 บาท
2) อัตราค่าตอบแทนคุณวุฒิ ปวส. เดือนละ 7,460 บาท

*************************
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10.ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟูา ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคาสั่งหรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างไฟฟูาที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากทางเทคนิค
ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้างส่วนประกอบ ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้งและบารุงรักษา
เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟูาที่ต้องใช้ความละเอียดแม่นยาและเทคนิคพอสมควร ช่วยคานวณ
รายการ และประมาณราคาในการดาเนินงานดังกล่าว รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟูา เทคนิคเครื่อง
เย็นและปรับอากาศ อิเล็กโทรนิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.กาหนดไว้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นี้ได้หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางช่างไฟฟูา ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ
อิเล็กโทรนิกส์หรือทางอื่นที่ ก.จ.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี
อัตราค่าตอบแทน
1) อัตราค่าตอบแทนคุณวุฒิ ปวท. เดือนละ 6,800 บาท
2) อัตราค่าตอบแทนคุณวุฒิ ปวส. เดือนละ 7,460 บาท

*************************
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11. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จานวน 9 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทปหรือเทปแม่เหล็กหรือจานแม่เหล็ก
เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่ไม่ยากภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคาสั่ง หรือแบบ
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของบัตรที่ได้วางรูปไว้แล้ว หรือให้ตรงกับกระดาษเทป หรือเทป
แม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก ที่จาแนกไว้แล้ว บันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือเทปหรือจานแม่เหล็ก เพื่อใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่
ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ทางอื่นที่ ก.จ.กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปวช. เดือนละ 6,050.- บาท

*************************
12.ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุที่ไม่ยาก ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคาสั่ง หรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยเก็บและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสาร
หลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ช่างโยธา ช่าง
ก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือทางอื่นที่ ก.จ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปวช. เดือนละ 6,050.- บาท

*************************
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13.ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 3 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การกากับตรวจสอบโดย
ใกล้ชิด หรือตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ
กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสาเนา
หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่าง ๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทาบันทึกย่อเรื่องช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
ช่วยติดต่อ อานวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งได้ศึกษา
วิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษา
ของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการ ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
12 ชั่วโมง
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปวช. เดือนละ 6,050.- บาท

*************************
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14.ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จานวน 2 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไม่ยาก ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตาม
คาสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจสอบใบสาคัญที่ไม่มีปัญหา หรือมีกฎระเบียบชัดแจ้งอยู่แล้ว ลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานและ
เอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสาคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทาใบเบิกและใบนาส่งเงิน ช่วยทา
ฎีกาเบิกเงิน ช่วยนาเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน ช่วย
รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ และการขออนุญาตเบิกเงินงบประมาณ ช่วยทาบัญชีบาง
ประเภท เช่น บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.จ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปวช. เดือนละ 6,050.- บาท

*************************
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15.ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา จานวน 2 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธาที่ไม่ยาก ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคาสั่ง หรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธาเกี่ยวกับการช่วยออกแบบการควบคุมการก่อสร้างและบารุงรักษาด้านช่างโยธา
การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายน้า ช่องน้า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคาร
ชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน เป็นต้นช่วยปฏิบัติงานสารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา
เช่น สารวจทางเพื่อการก่อสร้าง สารวจและทดลองวัสดุ สารวจข้อมูลการจราจร สารวจทางอุทกวิทยา สารวจทาง
อุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบคานวณสามัญ ช่วยซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
อุปกรณ์ในการสารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือ ทางอื่นที่ ก.จ.กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปวช. เดือนละ 6,050.- บาท

*************************

16.ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ที่ไม่ยาก ภายใต้การกากับ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคาสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปูองกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไปลดอันตรายและความ
เสียหายทีเกิดเพลิงไหม้ รักษาและบารุงขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็น
ส่วนใหญ่ปูองกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งชารุดเสียหายให้คืนสภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลได้กาหนดไว้ เป็นต้น
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟูา ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง
ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.จ.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปวช. เดือนละ 6,050.- บาท

*************************
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พนักงานจ้างตามภารกิจสาหรับผู้มีทักษะ
1.ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 22 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ขับรถยนต์ บารุงรักษาเบื้องต้น ทาความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความชานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย มี
ประสบการณ์ในการขับรถยนต์จากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ หรือนายจ้างโดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจาก
หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือนายจ้าง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ
6,050.- บาท

*************************
2.ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จานวน 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกล
ขนาดเบาต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อออกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
ส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ
6,050.- บาท

*************************
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3.ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จานวน 2 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานขับเครื่องจักรกลขนาด
กลาง ตลอดจนบารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกล
ขนาดกลางต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อออกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
ส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ
8,340.- บาท

*************************

15
พนักงานจ้างทั่วไป
1.ตาแหน่ง คนงาน จานวน 9 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป โดยปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน
1 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ
5,340.- บาท

*************************
2.ตาแหน่ง พี่เลี้ยง จานวน 3 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ปฏิบัติและให้บริการช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์ ภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง ในด้านการ
กิน การอยู่ การนอน ตลอดจนการสุขาภิบาลและอนามัย
2.ทาความสะอาดห้องพักและเครื่องใช้ต่าง ๆ ในที่พักอาศัย ตลอดจนเสื้อผ้าและเครื่องใช้ของผู้รับการ
สงเคราะห์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (มศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน
1 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ
5,340.- บาท

*************************

16
3.ตาแหน่ง คนสวน จานวน 2 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดูแล บารุงรักษาสนาม สวนหย่อม ณ ศูนย์สงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน
1 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ
5,340.- บาท

*************************

