
ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัระยอง
เรือ่ง รบัสมคัรสรรหาและเลอืกสรรบคุคลเพือ่เปน็พนกังานจา้ง สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัระยอง

ดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัระยอง จะดำเนนิการสรรหาและเลอืกสรรบคุคลเพ ือ่เปน็ 
พนกังานจา้งในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัระยอง จำนวน ๒๓ ตำแหนง่ รวมท้ังส้ิน ๑๑๐ อตัรา

ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามความในขอ้ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิาร 
ส่วนจังหวัดระยอง เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเกีย่วกบัพนกังานจ้าง ลงวันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๗ และบัญชี 
กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ใด้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ี ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒ ิ
หรือผู้มทีกัษะประสบการณ ์ แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด จังหวัดระยอง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี ๓) ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๔๔๗ จึงประกาศรับสมัครสรรหา 
และเลอืกสรรบคุคลเพือ่เปน็พนกังานจา้งในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัระยอง จำนวน ๒๓ ตำแหนง่ 
รวมท้ังส้ิน ๑๑๐ อตัรา ดงันี้

๑. ตำแหน่งท่ีรับสมัคร
๑.๑ พนกังานจา้งตามภารกจิ จำนวน ๑๘ ตำแหนง่ รวม ๗๓ อตัรา ประกอบดว้ย 

ก. ตำแหนง่สำหรบัผูม้คีณุวฒุ ิ จำนวน ๑๖ ตำแหนง่ ๔๙ อตัรา ดงันี้
ตำแหนง่ ผูช้ว่ยครู จำนวน ๒๔ อตัรา
(๑) ผูช้ว่ยคร ู เอกภาษาไทย จำนวน ๓ อตัรา
(๒) ผูช้ว่ยคร ู เอกภาษาองักฤษ จำนวน ๓ อตัรา
(๓) ผูช้ว่ยคร ู เอกภาษาจนี จำนวน ๑ อตัรา
(๔) ผูช้ว่ยคร ู เอกคอมพวิเตอร์ จำนวน ๓ อตัรา
(๔) ผูช้ว่ยคร ู เอกสังคม จำนวน ๑ อตัรา
(๖) ผูช้ว่ยคร ู เอกจติวทิยา จำนวน ๑ อตัรา
(๗) ผูช้ว่ยคร ู เอกสขุศกึษาและพลศกึษา จำนวน ๓ อตัรา
(๘) ผูช้ว่ยคร ู เอกคณติศาสตร์ จำนวน ๑ อตัรา
(๙) ผูช้ว่ยคร ู เอกนาฏศลิป็ จำนวน ๑ อตัรา
(๑๐) ผูช้ว่ยคร ู เอกดนตรศีกึษา จำนวน ๑ อตัรา
(๑๑) ผูช้ว่ยคร ู เอกดนตรีไทย จำนวน ๑ อตัรา
(๑๒) ผูช้ว่ยคร ู เอกศลิปะ จำนวน ๑ อตัรา
(๑๓) ผูช้ว่ยคร ู เอกปฐมวัย จำนวน ๓ อตัรา
(๑๔) ผูช้ว่ยคร ู เอกชา่งกลโรงงาน จำนวน ๒ อตัรา
ตำแหนง่ ผูช้ว่ยนกัจัดการงานทัว่ไป จำนวน ๑ อตัรา
ตำแหนง่ ผู้ชว่ยนติกิร จำนวน ๑ อตัรา

๔) ตำแหนง่



๔) ตำแหนง่ ผูฃ้ว่ยนกัพฒันาการทอ่งเทีย่ว 
๔) ตำแหนง่ ผูช้ว่ยนกัวซิาการสาธารณสขุ 
๖) ตำแหนง่ ผูช้ว่ยนกัวซิาการคอมพวิเตอร ์
๗) ตำแหนง่ ผูช้ว่ยนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
๘) ตำแหนง่ ผูช้ว่ยวิศวกรไฟฟา้ 
๙) ตำแหนง่ ผูช้ว่ยบรรณารกัษ ์
๑๐) ตำแหนง่ ผูช้ว่ยนกัโภซนาการ 
๑๑) ตำแหนง่ ผูช้ว่ยนกัวขิาการตรวจสอบภายใน 
๑๒) ตำแหนง่ ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธรุการ 
๑๓) ตำแหนง่ ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและบญัซ ี
๑๔) ตำแหนง่ ผูช้ว่ยนายชา่งไฟฟา้ 
๑๔) ตำแหนง่ ผูช้ว่ยนายชา่งผงัเมอืง 
๑๖) ตำแหนง่ ผูช้ว่ยเจา้พนกังานปอ้งกนั 

และบรรเทาสาธารณภยั
ซ. ตำแหนง่สำหรบัผูม้ทืกัษะ จำนวน ๒ ตำแหนง่ ๑๔ อตัรา ดังนึ 

๑) ตำแหนง่ พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดเบา 
๒) ตำแหนง่ พนกังานขบัรถยนต์

๑.๒ พนกังานจ้างทัว่ไป จำนวน ๔ ตำแหนง่ ๓๗ อตัรา ประกอบดว้ย 
๑) ตำแหนง่ คนงาน
๒) ตำแหนง่ คนงานประจำสนามกฬีาจงัหวดัระยอง 
๓) ตำแหนง่ ผูด้แูลเดก็ (ท่ัวไป)
๔) ตำแหนง่ นกัการ 
๔) ตำแหนง่ ภารโรง 
(รายละเอยีดคณุสมบตัขิองตำแหนง่ทีร่บัสมคัรปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัระยอง)

จำนวน ๑ อตัรา
0 (นจานวน ๖ อตัรา

จำนวน ๒ อตัรา
จำนวน ๒ อตัรา
จำนวน ๑ อตัรา

0 aJจานวน ๑ อตัรา
0จานวน ๑ อตัรา

จำนวน ๑ อตัรา
จำนวน ๖ อตัรา
จำนวน ๔ อตัรา

0จานวน ๔ อตัรา
0จานวน ๑ อตัรา

จำนวน ๒ อตัรา
1/<5อตรา ดงน

จำนวน ๔ อตัรา
0จานวน ๙ อตัรา

1/(ะกอบด้วย
จำนวน ๙ อตัรา
จำนวน (ริ̂ อตัรา

0จานวน ๑๔ อตร
จำนวน ๔ อตัรา
จำนวน ๖ อตัรา

to. คุณสมนัดและลักษณะต้องห้ามของผู้ฝืมัครุ
๒.๑ คุณสมบติัทัว่ไป ผูซ้ ึง่จะไดร้บัการจา้งเปน็พนกังานจา้ง ตอ้งมคืณุสมบตัแิละไมม่ ื

ลกัษณะดร้งหา้ม ตามขอ้ ๔ ซองประกาศคณะกรรมการขา้ราซการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัระยอง เรือ่ง 
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัพนกังานจา้ง ลงวันท่ี ๓0  กนัยายน ๒๔๔๗ ดงันี้

๑) มืสัญ'ซาติ'ไทย
๒) มอีายไุมต่ํา่กวา่สบิแปดป ี และไม่เกิน ๖0  ปบีรบิรูณ ์
๓) ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มืกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ พอืจติฟน้เฟอ้น 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไวิในประกาศกำหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองด้นสำหรับข้าราซการ 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ดงันี้

(๔.๑) โรคเรือ้น...



-๓-

(๔.๑) โรคเรือ้นในระยะตดิตอ่หรือในระยะทีป่รากฏอาการเปน็ทีรั่งเกยีจแกส่งัคม 
(๔.๒) วัณโรคในระยะอนัตราย
(๔.๓) โรคเทา้ชา้งในระยะทีป่รากฏอาการทีร่งัเกยีจแกส่งัคม 
(๔.๔) โรคตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 
(๔.๔) โรคพษิสรุาเร้ือรงั

๔) ไมเ่ปน็ผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรอืเจา้หนา้ที่
ในพรรคการเมอืง

๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา เวน้แตเ่ปน็โทษสำหรับความผดิทีไ่ตก้ระทำโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ
๘) ไมเ่ปน็ผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไลอ่อกจากราซการ รฐัวสิาหกจิ

หรือหนว่ยงานอืน่ของรฐั
๙) ไม่เป็นช้าราซการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน 

ของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรอืพนกังานหรอืลกูจา้งของราชการสว่นทอ้งถิน่
๒.๒ คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ ผูท้ ีจ่ะสมคัรจะตอ้งมคืณุสมบตัเิฉพาะสำหรบั 

ตำแหนง่ตรงตามตำแหนง่ทีจ่ะสมคัร (รายละเอยีดคณุสมบตัเิฉพาะตำแหนง่ตามบญัชแีนบทา้ยประกาศนี)้
สำหรบัพระภกิษหุรอืสามเณร ไม,สามารถสมคัรเชา้รบัการสรรหาและเลอืกสรรบคุคล 

เพือ่เปน็พนกังานจา้งได ้ ทัง้นี ้ เป็นไปตามความในข้อ ๔ ของตำสัง่มหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘ 
เรือ่ง หา้มพระภกิษสุามเณรเรยีนวชิาชพี หรือสอบแข่งขัน หรอืสอบคดัเลอืกอยา่งคฤหสัถ ์ พ.ศ. ๒๔๓๘

๓. วัน เวลา และลถานท่ีรับสมัคร
ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรขอใบสมคัรและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองเทา่นัน้ ณ หอ้งศนูยอ์งคก์าร 

บริหารสว่นจังหวัดระยองต้นแบบด้านการปอ้งกนัการทจุริต ข้ัน ๑ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัระยอง ตัง้แตวั่นท่ี 
©๔ -  ๒๒ พฤศจกิายน ๒๔๖๒ ในวนัและเวลาราชการ ทัง้นี ้ สามารถสอบถามรายละเอยีดเพ ิม่เตมิทาง 
โทรคัพท หมายเลข ๐ ๓๘๖๑ ๗๔๓0 ต่อ ๗๑๑

๔. เอกสารและหลกัฐานทีต่อ้งนำมาย่ืนในวันลมคัร
๔.๑ รปูถา่ยในครัง้เดยีวกนัหนา้ตรงไมส่วมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว 

(ถา่ยไมเ่กนิ ๖ เดอืนนบัถึงวันรับสมคัร) จำนวน ๓ รูป
๔.๒ สำเนาบตัรประจำตวัประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๓ สำเนาทะเบยีนบา้น จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาใบแสดงคณุวฒุกิารศกึษาทีต่รงตามคณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ตาม 

ประกาศทีร่บัสมคัรนี ้ โดยวฒุกิารศกึษาตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากสภามหาวทิยาลยัแลว้ ภายในวนัทีป่ดีรบัสมคัรคอื 
วันท่ี ๒๒ พฤศจกิายน ๒๔๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ

๔.๔ สำเนาหลกัฐานเกีย่วกบัการเกณฑท์หาร สด ๘ หรือ สด.๔๓ จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๖ ใบรบัรองแพทยท์ีแ่สดงวา่ไมเ่ปน็โรคตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการกลางชา้ราชการ 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักำหนด ออกให้ไม่เกิน ๑ เดอืน นบัถึงวันรับสมัคร (ฉบบัจริง)

๔.๗ สำเนา...



๔.๗ สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ฃับรถตาม พ.ร.บ.ซนส่ง ประ๓ทรถยนต์ส่วนบุคคล (สำหรับตำแหน่ง 
พนกังานขับรถยนต)์ และประเภทท่ี ๒ (สำหรับตำแหน่ง พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดเบา) จำนวน ๑ ฉบับ 
พร้อมต้นฉบับ

๔.๘ หนังสือรับรองการผ่านงานจากนายจ้าง จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ซ่ึงต้องมีทักษะ 
ในตำแหนง่งานทีส่มคัร ไมต่รกว่า ๕ ปี (สำหรับตำแหนง่ พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดเบา และพนกังาน 
ขบัรถยนต)์

๔.๙ หลักฐานอ่ืน  ๆเข่น สำเนาใบเปล่ียนซ่ือตัว ซ่ือสกุล สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน ๑ ฉบับ 
พร้อมต้นฉบับ เอกสารตน้ฉบบัทีน่ำมายืน่ในการสมคัร เมือ่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งตรงกบัสำเนาแลว้ 
จะคืนต้นฉบับให้ในวันรับสมัครน้ัน

๕. คู่ๆธรรมเนียมการสมัคร
ผูส้มคัรตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมในการสมคัรสำหรบัทกุตำแหนง่ จำนวน ๑๐ ๐  บาท 

(คา่ธรรมเนยีมการสมคัรจะไมจ่า่ยคนืไมว่า่กรณใีดๆ)
๖. การประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการสรรหาและเลอืกสรร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธเิขา้รับการสรรหาและเลอืกสรร 
ใหท้ราบกอ่นดำเนนิการสรรหาและเลอืกสรรไมน่อ้ยกวา่ ๕ วนัทำการ ซึง่จะปดิประกาศไว ้ณ องคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัระยอง และทางเว็บไซต ์ w w w .rayong-pao.go.th โดยใหเ้ปน็หนา้ทีข่องผูส้มคัรจะตอ้งไปตรวจด ู
ดว้ยตนเอง

๗. หลกัเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหาและเลอืกสรร
* หลกัเกณฑก์ารสรรหาและเลอืกสรรบคุคลเพือ่เปน็พนกังานจา้ง สงักดัองคก์ารบรหิาร 

ส่วนจังหวัดระยอง จะยึดหลักสมรรถนะท่ีจำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งตามท่ีองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัระยองกำหนด ดงันี้

๗.๑ พนกังานจา้งตามภารกจิ ตำแหนง่สำหรบัผูม้คีณุวฒุ ิ ตามขอ้ ๑.๑ ก.
ทดสอบความรูข้องบคุคลในเรือ่งตา่งๆ ทีจ่ำเปน็ตอ่การปฏบิตังิาน ความสามารถ 

หรอืทกัษะเฉพาะบคุคลในเรือ่งตา่งๆ ทีจ่ำเปน็ตอ่การปฏบิตังิานและคณุลกัษณะอืน่ๆ ของบคุคลทีเ่หมาะสม 
ตอ่การปฏบิตังิาน โดยใชว้ธิกีารสอบสมัภาษณค์ะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน

๗.๒ พนกังานจา้งตามภารกจิ ตำแหนง่สำหรบัผูม้ทีกัษะ ตามขอ้ ๑.๑ ข.
ทดสอบความรูข้องบคุคลในเรือ่งตา่งๆ ทีจ่ำเปน็ตอ่การปฏบิตังิาน ความสามารถ 

หรือทักษะเฉพาะบุคคลในเร่ืองต่างๆ ทีจ่ำเปน็ตอ่การปฏบิตังิานและคณุลกัษณะอืน่ๆ ของบคุคลทีเ่หมาะสมตอ่การ 
ปฏบิตังิาน โดยใชวิ้ธกีารสอบสมัภาษณแ์ละสอบปฏบิตั ิ โดยมคีะแนนสอบสมัภาษณค์ะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 
และคะแนนสอบปฏบิตัคิะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน

๗.๓ พนกังานจ้างทัว่ไป
♦ ทดสอบความรูข้องบคุคลในเรือ่งตา่งๆ ทีจ่ำเปน็ตอ่การปฏบิตังิาน ความสามารถ 

หรอืทกัษะเฉพาะบคุคลในเรือ่งตา่งๆ ทีจ่ำเปน็ตอ่การปฏบิตังิานและคณุลกัษณะอืน่ๆ ของบคุคลทีเ่หมาะสม 
ตอ่การปฏบิตังิาน โดยใชว้ธิกีารสอบสมัภาษณค์ะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน

๘. เกณฑก์ารตดัสนิ...
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๘. เกณฑก์ารตัดสิน
ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างตามข้อ ๗.๑ และข้อ ๗.๓ จะต้อง 

ไต้รับคะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และผูท้ีผ่า่นการสรรหาและเลอืกสรรบคุคลเพือ่เปน็พนกังานจา้งตามขอ้ ๗.๒ 
จะตอ้งไตร้บัคะแนนไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ ๖๐ ในแตล่ะภาค

๙. การประกาศผลการสรรหาและเลอืกสรร
จะประกาศรายซือ่ผูผ้า่นการสรรหาและเลอืกสรรตามขอ้ ๗.๑ และขอ้ ๗.๓ ใหท้ราบ 

โดยจะขึน้บญัชผีูผ้า่นการสรรหาและเลอืกสรรเรยีงลำดบัทีจ่ากผู1้ตค้ะแนนสงูสดุตามลำดบั หากไตค้ะแนนเทา่กนั 
ใหผู้้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า สำหรับการประกาศรายซ่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
ตามขอ้ ๗.๒ จะประกาศรายซือ่โดยเรยีงลำดบัจากผูส้อบไดค้ะแนนรวมสงูสดุลงมาตามลำดบั ในกรณทีีม่ ี
ผู้สอบได้คะแนนรวมเทา่กนั ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนสอบสมัภาษณม์ากกวา่เปน็ผูอ้ยูใ่นลำดบัทีส่งูกวา่ ถา้ไดค้ะแนน 
สอบสมัภาษณเ์ทา่กนั ใหผู้ไ้ดร้บัเลขประจำตวัสอบกอ่นเปน็ผูอ้ยูใ่นลำดบัทีส่งูกวา่

๑๐. การบรรวุและแตง่ตัง้
ผูไ้ดร้บัการเลอืกสรรจะไตร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ปน็พนกังานจา้ง สงักดัองคก์ารบรหิาร 

สว่นจงัหวดัระยอง ตามลำดบัทีใ่นบญัชรีายซือ่ผูผ้า่นการเลอืกสรร โดยความเหน็ขอบของคณะกรรมการ 
ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จงัหวดัระยอง ซืง่พนกังานจา้งตามภารกจิ (ตำแหนง่สำหรบัผูม้คีณุวฒุ ิ
และตำแหนง่ลำหรบัผูม้ทีกัษะ) จะทำสญัญาจา้งไมเ่กนิคราวละ ๔ ปี และพนกังานจา้งทัว่ไปจะทำสญัญาจา้ง 
ไมเ่กนิคราวละ ๑ ปี

อน่ีง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือ่เป็นพนกังาบจ้าง ผู้เข้ารับการสรรหาและเลอืกสรรบคุคล 
เพ ือ่เปน็พนกังานจา้ง สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัระยอง ไดต้รวจสอบและรบัรองตนเองวา่เปน็ผูม้  ี
คณุสมบตัคิรบถว้นตามประกาศองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัระยอง ดังน้ัน หากภายหลงัตรวจสอบพบวา่เปน็ผูม้ ี
คณุสมบตัไิมค่รบถ้วนตามทีก่ำหนดไว้ แมว้า่จะเปน็ผูไ้ดร้บัการสรรหาและเลอืกสรรบคุคลเพือ่เปน็พนกังานจา้ง 
หรอืไดร้บัการจา้งแลว้กต็าม องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัระยองจะถอืวา่เปน็ผูข้าดคณุสมบตัแิละพจิารณา 
ยกเลกิการจา้ง กรณทีีไ่ดรั้บการจ้างไปแล้ว

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วันท่ี V พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๒

v/c \vCvA.
(นายปยีะ ปตีเุต'ซะ)

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

■ >



เอกสารแนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัระยอง 
เรือ่ง รบัสมคัรสรรหาและเลอืกสรรบคุคลเพือ่เปน็พนกังานจา้ง 

สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัระยอง ลงวันท่ี \>  พฤศจกิายน ๒๕๖๒

๑.๑ พนกังานจา้งตามภารกจิ ระยะเวลาการจา้งไมเ่กนิ ๔ ปี 
ก. ตำแหนง่สำหรับผูมี้คุณวุฒ ิ มีดังน้ี 
๑) ตำแหนง่ ผูช่้วยครู จำนวน ๒๕ อัตรา 
หนา้ทีแ่ละความรันผดิชอบ

ชว่ยปฏบิตัหินา้ทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน การสง่เสรมิการเรยีนรู ้ การพฒันาผูเ้รยีน 
ปฏบิตังิานทางวชิาการของสถานศกึษา (โรงเรยีน) โดยจะตอ้งผา่นการเตรยีมความพรอ้มและพฒันาอยา่งเขม้ 
กอ่นแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ครู และปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามทีโ่ดรั้บมอบหมาย
ลกัษณะงานทีป่ฏบัิติ

๑) ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนและสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยวธิกีาร 
ทีห่ลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั

๒) จดัอบรมสัง่สอนและจดักจิกรรมเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะทีพ่งีประสงค ์
๓) ปฏบิตังิานวขิาการของสถานศกึษา (โรงเรียน)
๔) ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการจดัระบบการดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน 
๕) ปฏบิตังิานอืน่ตาม'ทีโ่ดรั้บมอบหมาย

คณุลมบตัเิฉพาะตำแหนง่
๑. มคีณุวฒุไิมต่ากวา่ปรญิญาตรทีางการศกึษา หรอืสาขาศกึษาศาสตร ์ หรอืทางอืน่ที ่ ก.จ. 

ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ในวขิาเอกดงัตอ่ไปนี้
๑) ผูช้ว่ยคร ู เอกภาษาไทย จำนวน ๓ อตัรา

โดยมคีณุวฒุกิารศกึษาในกลุม่วขิาหรอืทาง หรอืสาขาวขิาเอกภาษาไทย เอกการสอน 
ภาษาไทย เอกภาษาไทยและวฒันธรรมไทย เอกวธิกีารสอนภาษาไทย

๒) ผูช้ว่ยคร ู เอกภาษาองักฤษ จำนวน ๓ อตัรา
โดยมีคุณวุฒกิารศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรอืสาขาวขิาเอกภาษาองักฤษ เอกการสอน 

ภาษาองักฤษ เอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล เอกภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 
ทางธุรกิจ เอกวิธีการสอนภาษาอังกฤษ เอกวรรณคดีภาษาอังกฤษ เอกภาษาและวรรณคดอีงักฤษ เอกภาษาองักฤษ 
และวรรณคดภีาษาองักฤษ เอกภาษาองักฤษเฉพาะกจิ เอกภาษาองักฤษธรุกจิ เอกภาษาองักฤษสือ่สารธรุกจิ 
เอกการสอนภาษาองักฤษเปน็ภาษาตา่งประเทศ เอกการสอนวชิาภาษาปจีจบุนัตา่งประเทศ (อังกฤษ) เอกการสอน 
ภาษาองักฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ เอกภาษาองักฤษขัน้สงู เอกวธิสีอนภาษาองักฤษ

๓) ผูช้ว่ยคร ู เอกภาษาจนี จำนวน ๑ อตัรา
โดยมีคุณวุฒกิารศึกษาในกลุ่มวิขาหรือทาง หรอืสาขาวิชาเอกภาษาจนี เอกภาษาจีนกลาง 

เอกการสอนภาษาจนี เอกภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร

๔) ผู้ช ่วยครู...



๔) ผูช้ว่ยคร ู เอกคอมพวิเตอร ์ จำนวน ๓ อตัรา
โดยมีคุณวุฒกิารศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพวิเตอร์ เอกวทิยาการ 

คอมพิวเตอร์ เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เอกเทคโนโลยีการศึกษา เอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 
เอกคอมพวิเตอรธ์รุกจิ

๔) ผูช้ว่ยคร ู เอกสงัคม จำนวน ๑ อตัรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์ เอกสังคมวิทยา 

และมา,นษุษวิ่ทยา เอกพฒันาชมุชน เอกรฐัศาสตร ์ เอกสงัคมศาสตรก์ารพฒันา
๖) ผูช้ว่ยคร ู เอกจติวทิยา จำนวน ๑ อตัรา

โดยมคีณุวฒุกิารศกึษาในกลุม่วชิาหรอืทาง หรอืสาขาวชิาเอกจติวทิยา เอกจติวทิยา 
การศกึษา เอกจติวทิยาสงัคม เอกแนะแนว

๗) ผูช้ว่ยคร ู เอกสขุศกึษาและพลศกึษา จำนวน ๓ อตัรา
โดยมคีณุวฒุกิารศกึษาในกลุม่วชิาหรอืทาง หรอืสาขาวชิาเอกสขุศกึษาและพลศกึษา 

เอกสุขศึกษา เอกพลศึกษา เอกพลนามัย เอกวิทยาศาสตร์การกีฬา เอกการ'รกและการจัดการกีฬา เอกวทิยาศาสตร์ 
สขุภาพ เอกวทิยาศาสตรแ์ละการออกกำลงักาย เอกวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการออกกำลงักาย

๘) ผูช้ว่ยคร ู เอกคณติศาสตร ์ จำนวน ๑ อตัรา
โดยมคีณุวุฒกิารศกึษาในกลุม่วิชาหรือทาง หรอืสาขาวชิาเอกคณติศาสตร ์ เอกการสอน 

คณติศาสตร ์ เอกคณติศาสตรศ์กึษา เอกคณติศาสตรป์ระยกุต์
๙) ผูช้ว่ยคร ู เอกนาฎศึลใ!) จำนวน ๑ อตัรา

โดยมีคุณวุฒกิารศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกนาฏศีลใ!) เอกนาฏศีลใ!)ไทย
เอกนาฏศีลใ!)ไทยศึกษา

๑๐) ผูช้ว่ยคร ู เอกดนตรศีกึษา จำนวน ๑ อตัรา
โดยมคีณุวฒุกิารศกึษาในกลุม่วชิาหรอืทาง หรอืสาขาวชิาเอกดนตร ี เอกดนตรศีกึษา 

เอกดนตรีไทย เอกดนตรีสากล
๑๑) ผูช้ว่ยคร ู เอกดนตรีไทย จำนวน ๑ อตัรา

โดยมคีณุวุฒกิารศกึษาในกลุม่วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดุริยศึลใ!) เอกดนตรีไทย
เอกดุริยางคศีลา!)

๑๒) ผูช้ว่ยคร ู เอกศลีปะ จำนวน ๑ อตัรา
โดยมีคุณวุฒกิารศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกทัศนศิลา!) เอกศลีปศกึษา 

เอกศลิปกรรมศกึษา เอกศลีปะไทย
๑๓) ผูช้ว่ยคร ู เอกปฐมวยั จำนวน ๓ อตัรา

โดยมคีณุวฒุกิารศกึษาในกลุม่วชิาหรอืทาง หรอืสาขาวชิาเอกการศกึษาปฐมวยั 
เอกปฐมวยัศํกึษา เอกการปฐมวยัศกึษา เอกการอนบุาล เอกการอนบุาลศกึษา เอกอนบุาลศกึษา

๑๔) ผู้ช ่วยครู...



๑๔) ผูซ้ว่ยครู เอกชา่งกลโรงงาน จำนวน ๒ อตัรา
โดยมคีณุวฒุกิารศกึษาในกลุม่วซิาหรอืทาง หรอืสาขาวชิาเอกเขยีนแบบเครือ่งกล 

เอกอุตสาหกรรมศิล,ป๋ (เขียนแบบ) เอกเคร่ืองมือกล เอกเทคนคิการผลติ เอกช่างกลโรงงาน เอกวศิวกรรมการผลติ 
เอกอุตสาหกรรมการผลิต เอกอุตสาหกรรมเคร่ืองมือกล เอกวิศวกรรมอุตสาหกรรม (การจัดการผลติ) เอกเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมเคร่ืองมือกล เอกอุตสาหกรรมศิลฟ้ (ช่างกลโรงงาน) เอกอุตสาหกรรมศึลป (การผลิต) เอกอุตสาหกรรมศึลน้ 
(เครือ่งมอืทล) เอกเทคโนโลยกีารผลติ เอกเทคโนโลยอีตุสาหกรรม (การจดัการอตุสาหกรรม) เอกเทคโนโลย ี
อุตสาหกรรมศึกษา เอกวิศวกรรมเคร่ืองกล เอกวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต เอกวิศวกรรมอุตสาหการ 
(ออกแบบการผลติ) เอกการจดัการการผลติ เอกเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจกัรกล 
เอกวศิวกรรมขนถา่ยวสัด ุ (ชา่งกลโรงงาน)

๒. มืใบอนุญาตประกอบวิชาขีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภา 
ออกใหเ้พือ่ปฏบิตัหินา้ทีส่อน
ค่าตอบแทน

ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๒) ตำแหน่ง...



to) ตำแหนง่ ผูช่้วยนกัจัดการงานทัว่ไป จำนวน ๑ อัตรา 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ชว่ยปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ ความสามารถทางวชิาการ 
ในการทำงาน ปฏบิตังิานดา้นการบรหิารจดัการภายในสำนกังานหรอืการบรหิารราชการทัว่ไป ภายใตก้ารกำกบั 
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ตร้บัมอบหมาย
ลกัษณะงานทีป่ฏบัิติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ศกึษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏบิตังิาน เพือ่สนบัสนนุการบริหาร 

สำนักงาน ในต้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบคุคล งานบริหารงบประมาณ งานบรหิารแผนปฏบิตัริาชการ 
งานบริหารอาคารสถานท่ี งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งาบธุรการ สารบรรณ และงานสญัญาตา่งๆ 
เป็นต้น

๑.๒ จดัเกบ็ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบยีบ และคำส่ัง 
ต่างๆ ของหน่วยงานตามท่ีได้รับมอบหมาย เพือ่ให้มีข้อมูลท่ีสะดวกต่อการค้นหา และเปน็หลกัฐานทางราชการ 

๑.๓ ปฏบิตังิานเลขานกุารของผูบ้รหิาร เช่น การกสัน่กรองเรือ่ง การจดัเตรยีมเอกสาร 
สำหรบัการประชมุ เป็นต้น เพือ่ไมใหเ้ถดิขอ้ผดิพลาดในการวนิจิฉยัสัง่การชองผูบ้รหิาร

๑.๔ จดัเตรยีมการประชมุ บนัทกึและเรยีบเรยีงรายงานการประชมุ และรายงานอืน่ๆ 
เพือ่ใหก้ารบรหิารการประชมุมปีระสทิธภิาพและบรรลวุตัถปุระสงคข์องหนว่ยงาน

๑.๕ ทำเรือ่งตดิตอ่กบัหนว่ยงานและบคุคลตา่งๆ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานบรรลเุบาีหมาย
ตามทีก่ำหนด

๑.๖ ประสานและจดังานรฐัพธิหีรอืงานราชพธิ ี เพ ือ่ให ง้าน ดำเนนิ การไปอยา่งม ี
ประสทิธิภาพสงูสดุ

๑.๗ ชว่ยตดิตามการปฏบิตัติามมตขิองทีป่ระชมุ หรอืการปฏบิตัติามดำสัง่ชองผูบ้รหิาร 
ของหนว่ยงาน เพือ่การรายงานและเปน็ขอ้มลูประกอบการพจิารณาของผูบ้งัคบับญัชาตอ่ไป

to. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ 

เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเบาีหมายและผลลมัฤทธึท๋ีก่ำหนด
๓. ด้านการประสานงาน

๓.๑ ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมึงานหรอืหนว่ยงาน เพือ่ให ้
เกดิความรว่มมอืและผลลมัฤทธิต้ามทีก่ำหนด

๓.๒ ขีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แกบ่คุคลหรอืหนว่ยงานที ่
เกีย่วขอ้ง 4พือ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่คร้บัมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
ตอบบญีหา ขีแ้จง และใหด้ำแนะนา่เกีย่วกบังานในความรบัผดิชอบ ในระดบัเบือ้งตน้ 

แกห่นว่ยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทัว่ไป เพือ่ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งไคท้ราบขอ้มลูและเกดิความเขา้ใาใน 
งานทีร่บัผดิชอบ

คุณลมบด...



คุณสมบตั!ิจพาะสำหรับตำแหนง่
ไดร้บัปรญิญาตรหีรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ทกุสาขาที ่ ก.จ. ก.ท. หรือ

ก.อบต. รบัรอง 
คา่ตอบแทน

ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๓) ตำแหน่ง...



-to
rn) ตำแห*'นง ผู้ช่วยนิติกร จำนวน ๑ อัตรา 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิซาการในการทำงาน 
ปฏบิตังิานตา้นนติกิาร ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ตร้บัมอบหมาย
ลกัษณะงานทีป่ฏบัิติ

©. ค้านการปฏิบัติการ
๑.๑ เสนอความเหน็แกผู่บ้งัคบับญัชาในการตอบขอ้หารอืหรอืวนิจิฉยับญีหากฎหมาย 

เก่ียวกับระเบียบของทางราชการท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนนิงานของหนว่ยงาน เพือ่เป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา 
ชองผูบ้งัคบับญัชา

๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ 
หรือดำสัง่ต่าง  ๆ ท่ีรับผิดชอบ เพือ่ใหท้นักับสถานการณแ์ละอำนวยความสะดวกในการทำงานโดยพจิารณาถึงความ 
เหมาะสมและเปน็ธรรมตอ่,คกุฝา่ย

๑.๓ ศกึษาขอ้มลู รวบรวม แสวงหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมาย เสนอความเหน็ในการ 
ดำเนนิการเร่ืองใด  ๆทีเ่กีย่วกบัวนิยัขา้ราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถงึการดำเนนิการใด  ๆ
ตามกฎหมายปกครองทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารราชการ และการดำเนนิคดชีองหนว่ยงาน

๑.๔ ตรวจทานความถกูตอ้งของสญัญา รา่งประกาศ คำส่ัง หรือเอกสารอืน่  ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่ใหเ้อกสารมคีวามถกูตอ้ง ครบถ้วน สมบรูณแ์ละเปน็ไปตามขอ้กำหนด หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายตา่ง ๆ

๑.๔ ดำเนนิการทางคดีต่าง  ๆ เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การติดตามหลักฐานการสืบพยาน 
เป็นต้น เพือ่ใหก้ารปฏิบติังานเปน็ไปอย่างยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส

๒. ค้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงาน หรือโครงการ 

เพือ่ใหก้ารดุำเนนิงานเปน็ไปตามเบาีหมายและผลลมัฤทธีท้ีก่ำหนด
๓. ค้านการประสานงาน

๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงาน หนว่ยงานหรือสว่นราชการ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลลมัฤทธิต้ามทีก่ำหนดไว้

๓.๒ ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเทจ็จริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ตร้บัมอบหมาย

๓.๓ ประสานงานต้านนติิการกับหนว่ยงานอ่ืน  ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สนบัสนนุการดำเนนิงาน 
ตา้นนติกิารใหม้คีวามสะดวก เรยีบรอ้ย และราบรืน่

๔. ค้านการบริการ
ใหค้ำปรกึษาแนะนำตา้นกฎหมายแกบ่คุคลหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สรา้งความเขา้ใจ 

ในข้อกฎหมายท่ีเป็นบีญหา และใหค้วามรู้ถงึขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและเปน็ประโยชนก์นัการดำเนนิงานของบคุคล 
หรอืหนว่ยงานดงักลา่ว

คุณสมบัติ...



คุณสมบัติ4ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไดรั้บปริญญาตรีหรือคณุวฒุอิย่างอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวขิาหรอืทางนติศิาสตร ์

กฎหมาย หรอืในสาขาวฃิาหรอืทางอืน่ที ่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบั 
ตำแหนง่นีไ๋ด้
ค่าตอบแหน

ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๔) ตำแหน่ง...



๔) ตำแหนง่ ผูช้ว่ยนกัพฒันาการทอ่งเทีย่ว จำนวน ๑ อัตรา 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ชว่ยปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ ความสามารถทางวชิาการใน 
การทำงาน ปฏบิตังิานดา้นพฒันาการทอ่งเทีย่ว ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามที ่
ไดร้บัมอบหมาย
ลกัษณะงานทีป่ฏบัิติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ รวบรวม ประมวล จัดทำข้อมูลสถิตทิางวิชาการเบือ้งต้น วเิคราะห ์ เพือ่ประกอบการ 

วางแผนงาน โครงการ หรอืแนวทางการพฒันาการทอ่งเทีย่ว การกำหนดมาตรฐานการทอ่งเทีย่ว การพฒันา 
บรกิารทอ่งเทีย่ว การพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว การพฒันางานทะเบยีนธรุกจินำเทีย่วและมคัคเุทศก ์ และการพฒันา 
แหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่

๑.๒ สำรวจ รวบรวม ศกึษา สรปุจดัทำรายงาน รวมทัง้ประมวล และวเิคราะหข์อ้มลู 
ทางวชิาการ วจิยั จดัทำฐานขอ้มลู เพ ือ่วางแผน จดัทำหลกัเกณฑ ์ มาตรฐานการทอ่งเท ีย่ว การพฒันา 
บรกิารทอ่งเทีย่ว การพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว การพฒันางานทะเบยีนธรุกจินำเทีย่วและมคัคเุทศก ์ และการพฒันา 
แหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่

๑.๓ รวบรวม จดัเกบ็ขอ้มลู สถติเิกีย่วกบัการดำเนนิงานดา้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว 
การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอื จดัทำคูม่อื แนวทางปฏบิตั ิ เอกสารวชิาการและสือ่ เพือ่นำไปใชใ้นการ 
ดำเนนิงานพฒันาการทอ่งเทีย่ว ตา้นการพฒันาบรกิารทอ่งเทีย่ว การพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว การพฒันางาน 
ทะเบยีนธรุกจินำเทีย่วและมคัคเุทศก ์ และการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่

๑.๔ จดัทำขอ้มลูเกีย่วกบัสถานการณแ์ละบญีหาเกีย่วกบัการดำเนนิการดา้นการทอ่งเทีย่ว 
เพือ่ประกอบการวางแผนดา้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว การพฒันาบรกิารทอ่งเทีย่ว การพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว 
การพฒันางานทะเบยีนธรุกจินำเทีย่วและมคัคเุทศก ์ และการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในพืน้ท่ี

๑.๔ ร่วมดำเนินการเก่ียวกับการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธกีาร ในการอนุมัติ 
อนญุาตดา้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว รว่มตดิตามประเมนิผลการดำเนนิงาน กจิกรรม และสรปุการศกึษา 
วเิคราะห ์ วจิยั รวมทัง้ร่วมสง่เสริม สนับสบุน เพือ่หาแนวทางในการพฒันาการทอ่งเทีย่ว การพฒันาบรกิาร 
ทอ่งเทีย่ว การพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว การพฒันางานทะเบยีนธรุกจินำเทีย่วและมคัคเุทศก ์ และการพฒันา 
แหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่

๑.๖ รว่มวางแผนการพฒันาการบรกิารทอ่งเท ีย่ว และแหลง่ทอ่งเทีย่ว เพือ่ใหพ้ืน้ที ่
สามารถดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วอนัจะสรา้งรายไดแ้ละภาพลกัษณท์ีด่ฃีองพืน้ทีท่ ีร่บัผดิชอบ และใหบ้รกิารการ 
ทอ่งเทีย่วในพืน้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีรั่บผดิชอบ เพือ่ใหน้กัทอ่งเทีย่วไดรั้บความพงึพอใจสงูสดุ

๑.๗ ศกึษา วเิคราะห ์ ตรวจสอบและควบคมุการพฒันา บำรงุรกัษา อนรุกัษ ์ พึนฟู 
ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี รวมถึงธำรงรักษาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณ ี ศิลปกรรม โบราณวัตถ ุ
ปชูนยีสถานตา่งๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบรูณเ์พือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วชองพืน้ที่

๑.๘ รวบรวม...
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๑.๘ รวบรวม ประมวล จัดทำข้อมูลนกัทอ่งเทีย่ว หรือสถิติอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่วเิคราะห ์
และสรปุจดัทำรายงานประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรอืแนวทางการพฒันาการทอ่งเทีย่ว การกำหนด 
มาตรฐานการทอ่งเทีย่ว การพฒันาบรกิารทอ่งเทีย่ว และการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่

๑.๙ ใหบ้รกิารการทอ่งเท ีย่วในพ ืน้ท ีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ท ีร่บัผดิขอบ 
เพือ่ใหน้กัทอ่งเทีย่วใตรั้บความพงึพอใจสงูสดุ

๑.๑๐ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลต้านการท่องเท่ียว เซ่น สถานทีท่อ่งเทีย่ว ฯลฯ เพ่ือจัดทำ 
สือ่ประขาสมัพนัธ์ตา่งๆ เซ่น คู่มือ แผนทีท่อ่งเทีย่ว เว็บไซต์ ฯลฯ

๑.๑๑ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่  ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบังานพฒันาทอ่งเทีย่ว เพือ่นำมาประยกุตใ์ขใ้นการปฏนิตังิานไตอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

๒. ต้านการวางแผน
วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ 

เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเบาีหมายและผลสมัฤทธีท้ีก่ำหนด
๓. ต้านการประสานงาบ

๓.๑ ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงาน เพือ่ให ้
เกดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธีต้ามทีก่ำหนด

๓.๒ ขี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ขอ้เทจ็จรงิ แก่บุคคลหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่สร้างความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืใบการดำเนนิงานตามทีไ่ตร้บัมอบหมาย

๔. ต้านการบริการ
๔.๑ ใหค้ำแนะนำและใหบ้รกิารทางวขิาการเบือ้งตน้แกห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายใน 

และภายนอก และประขาขน เพือ่เปน็แนวทางในการพฒันาการทอ่งเทีย่ว การพฒันาบรกิารทอ่งเทีย่ว การพฒันา 
แหลง่ทอ่งเทีย่ว เพือ่ใหป้ระซาขนและหนว่ยงานตา่งๆ ไตรั้บขอ้มลูตา่งๆ ทีถู่กตอ้ง และเกดิประโยขนสํงูสดุ

๔.๒ ให้บริการข้อมูล เอกสาร ส่ือ ในรูปแบบต่าง  ๆ เพ่ือเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ ตอบข้อซักถาม 
เกีย่วกบัการพฒันาการทอ่งเทีย่ว การพฒันาบริการทอ่งเทีย่ว การพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว การพฒันางานทะเบยีน 
ธรุกจินำเทีย่วและมคัคเุทศก ์ และการสง่เสริมสนบัสนนุธรุกจิการถา่ยทำภาพยนตรต์า่งประเทศในประเทศไทย

๔.๓ อำนวยความสะดวกตา้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว เพ ือ่การพฒันาบรกิารทอ่งเทีย่ว 
การพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว การพฒันางานทะเบยีนธรุกจินำเทีย่วและมคัคเุทศก ์ และการสง่เสริมสนบัสนนุธุรกจิ 
การถา่ยทวํภิาพยนตรต์า่งประเทศในประเทศไทย
คุณสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่

ไตร้บัปรญิญาตรหีรอืคณุวฒุ อิยา่งอ ืน่ท ีเ่ทยีบไดในระดบัเดยีวกนั ในสาขาวซิาหรอืทาง 
รฐัประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกจิ วารสารศาสตร ์ ส่ือสารมวลซน นเิทศศาสตร ์ ประขาสมัพนัธ์ อกัษรศาสตร ์
สารสนเทศ* การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การทอ่งเทีย่ว การโรงแรม ภาษาตา่งประเทศ หรือในสาขาวิฃา 
หรอืทางอืน่ที ่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว,าใขเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่นีไ๋ต้
ค่าตอบแหน

ไตร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๔1๐๐๐ บาท

๕) ตำแหน่ง...
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๕) ตำแหนง่ ผูช้ว่ยนกัวชิาการสาธารณสขุ จำนวน ๖ อัตรา 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ชว่ยปฏบิตังิาบในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ ความสามารถทางวชิาการใน 
การทำงาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานต้านวิชาการสาธารณสุข ภายใตก้ารกำกบั แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบตังิานอ่ืน 
ตามทีไ่ตร้บัมอบหมาย
ลกัษณะงานทีป่ฏบัิติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์ วจิยั สำรวจ รวบรวม ขอ้มลูทางสถติแิละวชิาการ 

เบ้ืองต้นท่ีไม่ซับช้อนเก่ียวกับงานต้านสาธารณสุข การสง่เสริมสขุภาพและการสขุาภบิาล เช่น การสง่เสริมสขุภาพ 
การเฝาืระวงัโรค การปฏบิตังิานตา้นสขุาภบิาลและการกำหนดมาตรฐานงานสขุาภบิาล การควบคมุปอ้งกนัโรค 
และภยัสขุภาพ และการพืน่ฟสูขุภาพ การบรกิารอนามยัแมแ่ละเดก็ การวางแผนครอบครวั การสง่เสรมิภาวะ 
โภชนาการ รวมท้ังการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสขุาภบิาล 
อนามยัสิง่แวดลอ้ม พฒันาระบบกลไกและการบงัคบัใชก้ฎหมายสาธารณสขุเพือ่ชว่ยใบการเสรมิสรา้งระบบ 
การสาธารณสขุทีด่ี

๑.๒ สรปุรายงานเกีย่วกบัการดำเนนิงาน หรอืรายงานการรวบรวมขอ้มลูทางวชิาการ 
ต้านสาธารณสุข การสง่เสริมสขุภาพและสขุาภบิาลเสนอผูบ้งัคับบญัชาเพือ่ประกอบการวางแผนในการปฏบิตังิาน 

๑.๓ ตดิตามผลการศกึษา วเิคราะหแ์ละวจิยังานตา้นสาธารณสขุ เพือ่นำมาใชใ้นการ 
ปฏบัิติงานใหเ้หมาะสมกับสถานการณต่์างๆ

๑.๔ รว่มพฒันาเบือ้หา องคค์วามรู ้ คณุภาพมาตรฐานเกีย่วกบังานตา้นสาธารณสขุ 
และระบบบรกิารสขุภาพโดยบรูณาการแบบองคร์วมวา่ดว้ยการคุม้ครองและสง่เสรมิภมูปิญ้ญาเกีย่วกบังานตา้น 
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทำคู่มอื แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ ส่ือสุขศึกษา ประขาสัมพันธ์ 
เพือ่ใหป้ระขาซนมคืวามรูส้ามารถปอ้งกนัตนเองจากโรคและภยัสขุภาพ

๑.๕ ปฏบิตักิารในการสง่เสรมิสขุภาพอนามยัส ิง่แวดลอ้ม การควบคมุปอ้งกนัโรค 
และภยัสขุภาพ การเฝา็ระวงัโรค รกัษาเบือ้งตน้ และตดิตามพนัฟสูขุภาพในขมุซน ดแูลบำรงุรกัษาเครือ่งมอื 
และอปุกรณท์ีพ่รอ้มใชง้านเพือ่พฒันาระบบบรกิารสาธารณสขุอยา่งมปีระสทิธภิาพและทัว่ถงึ

๑.๖ ช่วยจัดทำฐานขอ้มลูเบือ้งต้นทีเ่กีย่วชอ้งกบังานด้านสาธารณสขุ เช่น ขอ้มลูของผูป้วย 
กลุ่มเสีย่ง ‘บคุลากรทางดา้นบรกิารสขุภาพประชากร สถานะสขุภาพ ระบาดวทิยา สิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่สขุภาพ 
สถานประกอบการทัง้ภาครฐัและเอกซน องคก์รภาคเีครอืขา่ยเพ ือ่นำมาใซใ้นการวเิคราะห ์ ในการปรบัปรงุ 
ระบบงานสาธารณสขุใหม้ปืระสทิธิภาพสงูขึน้

๑.๗ ใหบ้ริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉยั รกัษาเบือ้งตน้ สอบสวนสืบสวนโรค ตดิตามผูป้ว่ย 
ผู้สัมผัส เพือ่การเฝาืระวงั ควบคมุปอ้งกนัโรคและภยัสขุภาพ รวมทัง้สง่เสรมิสขุภาพและพนัฟสูขุภาพเพือ่ให ้
ประขาขนมสืขุภาพทีด่ี

๑.๘ ร่วมประเมินส่ิงแวดล้อมการทำงาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ 
สถานทีส่าธารณะทางตา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มเพือ่การปอ้งกนัค'ว,บคมุ'โรคและภยัสขุภาพอยา่งม1ีประสทิธิภาพ

๑ .๙  ร่วมประเมิน...
เ ^ ^



“<9)<9)“

๑.๙ รว่มประเมนิกจิกรรมเพือ่ความสะอาด เซน่ การรกัษาความสะอาดของขมุซน 
การเกบ็ขยะของขมุซน การจดัสขุาภบิาลในโรงเรยีนหรอืทีอ่ยูอ่าศยั เปน็ตน้ เพือ่การปอังกนัควบคมุโรค 
และภยัสขุภาพอยา่งมปีระสทิธภิาพและแกไ้ขปญัหาหรอืเหตรุำคาญทีก่ระทบตอ่ประซาขนในพืน้ที่

๑ .๑๐ ซว่ยปฏบิตังิานสง่เสรมิ ควบคุม กำกบัมาตรฐาน การบงัคบัใขก้ฎหมายเกีย่วกบั 
การแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพือ่การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑสุ์ขภาพ 

๑.๑๑ ศกึษา วเิคราะห ์ และวจิยัขอ้มลูตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสาธารณสขุ การสง่เสรมิ 
สขุภาพและสุขาภิบาลเพ่ือกำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 

๑.๑๒ ชว่ยดำเนนิการน เิทศงาน ควบคมุ ตดิตามและประเมนิผลตา้นสาธารณสขุ 
ด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านสุขาภิบาล โดยการกำหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดำเนินงาน 
เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพตรงตามเปาัหมายทีก่ำหนดใว้

๑.๑๓ จัดหา และจัดสรรเวซภัณฑ ์ เคร่ืองมอื อปุกรณก์ารแพทย ์ เพือ่ใหเ้กดิความพรอ้ม 
และความราบรืน่ในการดำเนนิงานสง่เสรมิสขุภาพในพืน้ที่

๑.๑๔ รวบรวมขอ้มลูและประสานงานกบัเครอืขา่ยภาค ี เซ่น สสส. สสจ. สสอ. สอ. 
อสม. สปสซ. เป็นต้น เพือ่สง่เสริมใหเ้กดิการมสีว่นรว่มในการดแูลรกัษาสขุภาพของประซาซนในพืน้ที่

๑.๑๔ รวบรวมขอ้มลูและศกึษาเกีย่วกบัการเกดิโรคและการแพรก่ระจาย การเฝา็ระวงั 
และควบคมุการระบาดของโรค การสขุาภบิาลและสภาพความเปน็อยูข่องประซาซน เพือ่ประกอบการวางแผน 
การสขุาภบิาลทีเ่หมาะสมกบัสถานการณแ์ละความจำเปน็ของทอ้งที่

๒. ค้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการทำงานทีร่บัผดิขอบ รว่มดำเนนิการวางแผนการทำงานของหนว่ยงาน 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปาัหมายและผลสมัฤทธีท้ีก่ำหนด
๒.๒ วางแผนวดัผล ประเมนิผลการทำงานในหนา้ทีร่บัผดิขอบเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ

ในการทำงาน
๓. ค้านการประสานงาน

๓.๑ ป ระส าน การท ำงาน รว่ม กนั ท ัง้ภ ายใน และภ ายน อกท มี งาน ห รอื ห น ว่ยงาน  
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธึต๋ามทีก่ำหนดไว้

๓.๒ ซีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ขอ้เทจ็จรงิ แก่บุคคลหรือหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
เพือ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

๓.๓ ประสานงาบในระดบักลุม่กบัหนว่ยงานราขการ เอกขนและประขาขนทัว่ไป 
เพือ่ขอความชว่ยเหลอืและรว่มมอืในการปฏบิตังิานและแลกเปลีย่นความรู ้ ความเชีย่วชาญทีเ่ปน็ประโยขนต้อ่ 
การทำงานของหนว่ยงาน

๔. ค้านการบริการ
๔.๑ ตรวจสอบสภาพของเครือ่งมอือปุกรณต์า่งๆ ให ม้คืณุ ภาพ และเห มาะแกก่าร 

นำไปใขง้านอยูเ่สนอ รวมทังสนับสนุนงานอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารทางสาธารณสขุ เพือ่ใหก้ารบรกิาร 
ดงักลา่วเปน็ไปอยา่งราบรืน่

๔.๒ สนับสนฺน...
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๔.๒ สนบัสนนุการกา่ยทอดความรูท้างวขิาการหรอืเทคโนโลยแีกบ่คุคลภายในหนว่ยงาน 
เพือ่เปน็ความรูแ้ละใหส้ามารถดำเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพ

๔.๓ ใหบ้รกิารทางวชิาการ เซ่น การจดัทำเอกสาร ตำรา คูม่อื เอกสารสือ่เผยแพร ่
ในรูปแบบตา่งๆ เพือ่การเรยีนรูแ้ละความเขา้ใจในระดบัตา่งๆ ในงาบดา้นสาธารณสขุ

๔.๔ รว่มปฏบิตักิารในการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรและองคก์รเพือ่ใหเ้ปน็บคุลากร 
ทีม่คี'วาม,ชำนาญ และปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

๔.๔ นเิทศงานดา้นสาธารณสขุใหแ้กอ่าสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมูบ่า้น เพือ่ใหส้ามารถ 
ปฏบิตังิานในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ

๔.๖ อบรม ใหค้วามรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ดา้นสาธารณสขุ การควบคุมโรค การสขุาภบิาล 
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประขาขน ครู นักเรียนเพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูล 
และความรูต้า่งๆ ทีเ่ปน็ประโยชน ์ และสามารถนำไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง
คุณสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่

ไดร้บัปรญิ ญ าตรหีรอืคณุ วฒุ อิยา่งอ ืน่ท ีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิาหรอืทาง 
สาธารณสขุศาสตร ์ สาธารณสขุชมุขน การพยาบาล สขุศกึษา วทิยาศาสตรก์ารแพทยด์า้นสาธารณสขุศาสตร ์
และอนามยั วทิยาศาสตร ์ วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ วทิยาศาสตรเ์นน้วทิยาศาสตรส์ขุาภบิาล วทิยาศาสตร ์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม เวขศาสตร์การกฬีา 
วศิวกรรมศาสตร ์ วศิวกรรมศาสตรเ์นน้ทางหรอืสาขาวศิวกรรมสขุาภบิาล วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม พยาบาล 
ชวีวทิยา จลุชวีวทิยา กฎีวทิยา เทคนคิการแพทย ์ เวชศาสตรก์ารกฬีา วทิยาศาสตรก์ารกฬีา แพทยศาสตร ์
ทนัตแพทยศ์าสตร ์ เภสขัศาสตร ์ จติวทิยา หรอืในสาขาวิชาหรอืทางอืบ่ที ่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวา่ 
ใชเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่นีไ๋ด้
คา่ตอบแทบ

ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๖) ตำแหน่ง...
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๖) ตำแหนง่ ผูช้ว่ยนกัวขิาการคอมพวิเตอร ์ จำนวน ๒ อตัรา 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ชว่ยปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ ความสามารถทางวฃิาการ 
ในการทำงาน ปฏบิตังิานดา้นวชิาการคอมพวิเตอร ์ ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ 
ตามทีไ่ตร้บัมอบหมาย
ลกัษณะงานทีป่ฏบัิติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ตดิตัง้หรอืบำรงุรกัษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เชน่ ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

ระบบอนิเตอรเ์นต็ ขดุคำสัง่ระบบปฏบิตักิาร ขดุคำสัง่สำเรจ็รปู เครือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล เปน็ตน้ 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและมปีระสทิธภิาพ

๑.๒ วเิคราะห  ์ ออกแบบ พฒั นาและบรหิารจดัการ การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี
สารสนเทศหรอืการประมวลผลขอ้มลูในระบบงานตา่งๆ ภายในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  เพ ือ่ เพ ิม่  
ประสทิธภิาพในการดำเนนิงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

๑.๓ ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพือ่ให้ข้อมูลท่ีได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย 
๑.๔ ทดสอบคณุสมบตัติา้นเทคนคิของระบบ เพือ่ใหร้ะบบมคีณุสมบตัทิีถ่กูตอ้งตรงตาม 

ความตอ้งการและสภาพการใชง้านของหนว่ยงาน
๑.๕ รวบรวมความตอ้งการ เขยีนขดุคำสัง่ ทดสอบ และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของคำสัง่ 

ตามขอ้กำหนดของระบบงานประยกุตห์รอืระบบขอ้มลูในแตล่ะหนว่ยงาน เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานของ 
หนว่ยงานสว่นทอ้งถิน่ใหด้ำเนนิไปไตอ้ยา่งราบรืน่ และมปีระสทิธิภาพสงูสดุ

๑.๖ ชว่ยรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหค์วามตอ้งการของระบบงานประยกุต ์ และระบบ 
ขอ้มลูของหนว่ยงานทีไ่มข่บัซอ้น เพือ่พฒันาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศในหนว่ยงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
และตรงตามความตอ้งการของหนว่ยงาน

๑.๗ ชว่ยรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะห  ์ ออกแบบ และพฒั นาระบบงานประยกุต ์
เพือ่ใหไ้ดร้ะบบงานประยกุตท์ีต่รงตามคณุลกัษณะและความตอ้งการของหนว่ยงา‘น

๑.๘ รวบรวมขอ้มลูประกอบการกำหนดและทดสอบคณุ ลกัษณ ะเฉพาะของเครือ่ง 
คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ ์ ระบบเครอืขา่ย ระบบงานประยกุตแ์ละระบบสารสนเทศ การจดัการระบบการ 
ทำงานเครือ่ง การตดิตัง้ระบบเครือ่ง เพือ่ใหไ้ตอ้ปุกรณค์อมพวิเตอรท์ีเ่ปน็มาตรฐานเดยีวกนั และตรงตาม 
ความตอ้งการใชข้องหนว่ยงาน

๑.๙ ชว่ยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมขอ้มลูการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ขา้ขา่ย 
ไมเ่หมาะสม ขดัตอ่กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีก่ำหนด หรอืไมเ่ปน็ไปตามมาตรฐานสากลเพือ่ความมัน่คง 
ปลอดภยัของขอ้มลูหรอืระบบ

๑.๑๐ ชว่ยตรวจสอบและรวบรวมขอ้มลูเพือ่ประกอบการออกใบอนญุาต เพือ่ใหก้าร 
ออกใบอนญุาตเปน็ไปตามหลกัเกณทท้ีก่ำหนด

๑.๑๑ แกไ้ขบญีญาตา่งๆ ในเบือ้งตน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาบบรกิารสารสนเทศ เพือ่ใหก้าร 
ปฏบิตังิานเปน็ไปอยา่งสะดวกและราบรืน่

๑.๑๒ ศกษา...
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๑.๑๒ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบังานบรกิารสารสนเทศและงานจดัการระบบงานคอมพวิเตอร ์ เพ ือ่นำมาประยกุตใ์ขใ้นการปฏบิตังิาน 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีร่บัผดิขอบ รว่มดำเนนิการวางแผนการทำงานของหนว่ยงานหรอื 

โครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเบาีหมายและผลสมัฤทธึท๋ีก่ำหนด
๓. ด้านการประสานงาน

๓.๑ ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงาน เพือ่ให ้
เกดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธึต๋ามทีก่ำหนด

๓.๒ ขีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แกบ่คุคลหรอืหนว่ยงานที ่
เกีย่วขอ้ง เพือ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ขว่ยจดัทำคูม่อืระบบและคูม่อืผูใ้ข ้ เพ ือ่อำนวยความสะดวกแกผู่ใ้ข ้ เพือ่ใหผู้ใ้ข ้

สามารถใขง้านคอมพวิเตอรไ์ดด้ว้ยตนเองอยา่งมปืระสทิธภิาพ
๔.๒ ดำเนนิการผเิกอบรมหรอืถา่ยทอดความรู ้ สนบัสนนุการใขร้ะบบงานทีพ่ฒันาแก ่

เจา้หนา้ทีผู่ใ้ขง้าน เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในดา้นวชิาการคอมพวิเตอร์
๔.๓ ให ค้ำป รกึษ าแน ะน า่แกผ่ ูใ้ช เ้ม ือ่ม บื ญี ห าห รอืขอ้ ส งส ยัใน การใช ง้าน เค ร ือ่ ง 

คอมพวิเตอร ์ เพือ่ใหผู้ใ้ขส้ามารถแกไ้ขและใชง้านเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และปฏบิตังิานอืน่ 
ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
คุณสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่

ไดร้บัปรญิญาตรหีรอืคณุ วฒุ อิยา่งอนีท ีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิาหรอืทาง 
คอมพวิเตอร ์ หรอืในสาขาวขิาหรอืทางอืน่ท,ี ก.จ. ก.ท. หรอื ก.อบต. กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะ 
สำหรบัตำแหนง่นีไ้ด้
คา่ตอบแทน

ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๗) ตำแหนง่...

b '
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๗) ตำแหนง่ ผูช้ว่ยนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน จำนวน to อัตรา 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ชว่ยปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ ความสามารถทางวซิาการใน 
การทำงาน ปฏบิตังิานดา้นวเิคราะหน์โยบายและแผนหรอืตา้นวจิยัจราจร ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ 
และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ลกัษณะงานทีป่ฏบัิติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ รวบรวม วเิคราะห ์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ ์

เศรษฐกจิ ' การเมอืง และสงัคม เพือ่นำมาสรปุเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเปา้หมายขององคก์ร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอืนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกจิ สังคม การเมอืง การบรหิาร

๑.๒ รวบรวมข้อมูล และศกึษาวเิคราะหเ์บือ้งตน้ เกีย่วกบัภารกจิหลกัและแผนกลยทุธ ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรอืทศิทางการพฒันาเศรษฐกจิ สังคม การเมอืง เพือ่วางแผนกำหนดแผนการ 
ปฏบิตังิานหรอืโครงการใหส้ามารถบรรลภุารกจิทีก่ำหนดไว้

๑.๓ วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ 
ทางเศรษฐกจิ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพือ่ชว่ยจดัทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา ๓ ปี 
แผนการปฏบิตังิาน แผนงาน โครงการ หรอืกจิกรรมไดต้ามวัตถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว้

๑.๔ สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนนิงานและประเด็นปญ้หาทางเศรษฐกิจ 
การเมอืง และสงัคม เพือ่เปน็ขอ้มลูสำหรบัการจดัทำแผนงาน หรอืกำหนดยทุธศาสตร์

๑.๕ ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล และส่วนราขการ 
ตา่งๆ เพือ่ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลกัดนัยทุธศาสตรแ์ละนโยบาย ตลอดจนการตดิตาม 
ประเมนิผลใหส้อดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนั

๑.๖ ประสานและรวบรวมขอ้มลูทีจ่ำเปน็ตา่งๆ เพือ่ประกอบการจดัทำกระบวนงานของ 
การพฒันาคณุ ภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) และเครือ่งมอืวเิคราะหร์ะดบัความสำเรจ็ของการ 
ดำเนนิงานจากการใชจ้า่ยงบประมาณ (Perform ance A ssessm ent Rating Tool-PART)

๑.๗ ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพือ่นำไปจดัทำแผนทีย่ทุธศาสตร ์ (Strategy Map) หรือตวัขีวั้ดขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

๑.๘ ศึกษา สำรวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห ์ วจิยัและจดัทำเอกสารรายงาน 
ตา่งๆ ทางดา้นการจราจร และดา้นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัการจราจร เพือ่นำมาประกอบในการวางแผน 
และดำเนนิการแกป้ญี'หา หรอืปรบัปรงุการจราจร

๑.๙ ช่วยดำเนินการสำรวจ คำนวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซม รือ้ยา้ย 
สิง่อำนวยความสะดวกในระบบขบสง่สาธารณะทางบก รวมทัง้ประมาณการผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการ 
ก่อสร้างบนั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณทีไ่ดร้บัและจดัหาแนวทางในการบรรเทาปญ้หๅทีอ่าจเกดิขึน้

๑.๑๐ ชว่ยตรวจสอบสญัญาของผูร้บัเหมาเอกขนในการกอ่สรา้ง ซอ่มแซม ปรบัปรงุ 
รอืถอนสงิกอ่สรา้งทางดา้นการจราจรทงัทางบกและทางนำ เพ ือ่ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายทีก่ำหนดไวอ้ยา่ง 
โปร่งใสและเปน็ธรรม

๑ .๑ ๑  ช่วยพัฒนา...
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๑.๑๑ ชว่ยพฒันาระบบจราจร รว่มศกึษาหาขอ้มลูเกีย่วกบัเสน้ทางจราจร เพือ่นำไปไข้ 
เปน็ขอ้มลูใบการจดัระเบยีบจราจร

๑.๑๒ ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูทัง้จากผลการดำเนนิงานทีผ่า่นมา 
จากสภาวะภายนอก จากนโยบายขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพ่ือจัดทำ 
แผนยทุธศาสตรแ์ละแผนพฒันา ๓ ปี และแผนปฏบิตักิารประจำปขีององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสม 
และเปน็ประโยขนสํงูสดุตอ่พืน้ที่

๒. ด้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการทำงานทีร่บัผดิชอบ รว่มดำเนนิการวางแผนการทำงานของหนว่ยงาน 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเบาีหมายและผลสมัฤทธีท้ีก่ำหนด
๒.๒ วางแผนและร่วมดำเนนิการในคณะกรรมการในระดับขมุซน องค์กร และกลุ่มจังหวัด 

ในโครงการของหนว่ยงานเพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามวตัถปุระสงค์
๒.๓ วางแผนการดำเนนิงานการจดัทำรา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำปี

๓. ด้านการประสานงาบ
๓.๑ ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงาน เพือ่ให ้

เกดิความรว่มมอืและผลสมัถทุธึต๋ามทีก่ำหนดไว้
๓.๒ ข้ีแจงและใหร้ายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ขอ้เทจ็จรงิ แก่บคุคลหรือหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

เพือ่สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ

๔.๑ รวบรวมขอ้มลู เพ ือ่เผยแพรแ่ละถา่ยทอดองคค์วามรูท้ ีเ่กีย่วกบัการจดัทำแผนงาน
โครงการ

๔.๒ ใหค้ำปรึกษา แนะนำ ตอบบีญหา และข้ีแจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบังานนโยบายและแผน 
หรอืงานการจราจร เพือ่แกบัญีหาในการปฏบิตังิาน

๔.๓ จัดเกบ็ขอ้มลูตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานคน้ควา้วจิยัดา้นการจราจร เพือ่เปน็ประโยชน ์
ตอ่การดน้ควา้วจิยัและใหบ้รกิารขอ้มลูกบัประซาซน หนว่ยงานหรอืสว่นราชการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
คุณสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่

ไดร้บัปรญิญาตรหีรอืคณุ วฒุ อิยา่งอ ืน่ท ีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิาหรอืทาง 
สงัคมศาสตร ์ การวางแผน วจิยัทางสงัคมศาสตร ์ รฐัศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ บรหิาร สถิติ สงัคมวทิยา 
ประซากรศาสตร์ คณติศาสตร์และสถติิ สงัคมศาสตร์และพฤตกิรรมศาสตร์ หรอืในสาขาวชิาหรอืทางอืน่ที ่ ก.จ. 
ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่นีไ๋ด้
ค่าตอบแทน

ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๘) ตำแหน่ง...
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๘) ตำแหนง่ ผูช่้วยวิศวกรไฟฟา้ จำนวน ๑ อัตรา 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ชว่ยปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ ความสามารถทางวชิาการใน 
การทำงาน ปฏบิตังิานเกีย่วกบัวศิวกรรมไฟฟา้ ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามที ่
ไดร้บัมอบหมาย
ลกัษณะงานทีป่ฏบัิติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ สำรวจข้อมูลเพ่ือออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสาร ระบบป้องกันฟา้ผ่า ระบบสัญญาณ 

เตอืนอคัคภียั และอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วชอ้งกบังานวศิวกรรมไฟฟา้
๑.๒ ศกึษาและกำหนดรปูแบบรายการเพือ่ใหไ้ดม้าชึง่รายละเอยีดในการกอ่สรา้งการผลติ 

การควบคมุ การตดิตัง้ และการประเมนิราคาในงานวศิวกรรมไฟฟา้
๑.๓ ควบคมุการกอ่สรา้ง ตดิตัง้ บำรงุรกัษาระบบไฟฟา้ ระบบสือ่สาร ระบบปอ้งกนั 

ฟา้ผา่ ระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียั และอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วชอ้งกบังานวศิวกรรมไฟฟา้ เพือ่ใหร้ะบบมคิวามถกูตอ้ง 
ปลอดภยัใชง้านไตม้ปิระสทิธภิาพ

๑.๔ ตรวจสอบ วเิคราะหข์อ้มลู เพือ่พฒันางานวิศวกรรมไฟฟา้ใหม้คิวามถกูตอ้งปลอดภยั
และประหยดัพลงังาน

๑.๕ จดัทำรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะเกีย่วกบังานวศิวกรรมไฟฟา้ เพ่ือประโยชน์สูงสุด 
ในการใชง้านของหนว่ยงาน

๑.๖ จัดทำข้อกำหนด รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะชองเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน เพือ่ใหไ้ดเ้คร่ืองมอืและอปุกรณไ์ฟฟา้ตา่งๆ ทีม่คิณุภาพ มาตรฐาน และถกูตอ้งเหมาะสม 
กบัการใช'้f lนอย่างสงูสดุ

๑.๗ จดัทำขอ้มลู เอกสาร และสรปุรายงานตา่งๆ ท ีเ่ก ีย่วชอ้งดา้นวศิวกรรมไพฟา้ 
รวมท้ังฐานข้อมูลต้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานต้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
ใหม้ปิระสทิธภิาพมากขึน้

๑.๘ ให้ความรู้ต้านงานเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่บุคลากร 
ประชาซน และหนว่ยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วชอ้ง เพือ่ใหม้คิวามรูแ้ละความเชา้ใจทีถ่กูตอ้ง และสามารถนำไปปฏบิตั ิ
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นการปฏบิตังิาน

๑.๙ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วชอ้ง 
กบังานวิศวกรรมไฟฟา้ เพือ่นำมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปิระสทิธภิาพสงูสดุ

๑.๑๐ ซอ่มแซม และบำรงุรกัษาเครือ่งมอื และอปุกรณไ์ฟฟา้ตา่งๆ ใหม้คิวามพรอ้ม 
สมบูรณ์ในการปฏิบัติงาน เพือ่เปน็การยืดอายุการใชง้านและใหส้ามารถใชป้ระโยชนจ์ากเคร่ืองมอืและอุปกรณไ์ฟฟา้ 
ไตอ้ยา่งเตม็ที่

๑ .๑ ๑  ควบคุม...
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๑.๑๑ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในแต่ละโครงการ 
ทีรั่บผดิชอบ เพือ่ใหแ้นใจวา่การปฏบิตังิานของเครือ่งมอื และอปุกรณไ์ฟฟา้ตา่งๆ เปน็ไปอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 
และตรงตามมาตรฐานทีก่ำหนดไว้

๑.๑๒ สำรวจ วเิคราะห  ์ และคำนวณการปฏบิตังิานตา่งๆ ทางดา้นวศิวกรรมไฟฟา้ 
เพือ่ใหส้ามารถกำหนดคณุลกัษณะของเครือ่งมอื และอปุกรณไ์ฟฟา้ตา่งๆ ทีถ่กูตอ้ง ตรงมาตรฐานและเหมาะสม 
กบัแตล่ะงาน

๑.๑๓ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 
ประสทิธภิาพการทำงานของเครือ่งมอื และอปุกรณ!์ฟฟา้ตา่งๆ ใหเ้กดิประโยชนอ์ยา่งสงูสดุในการปฏบิตังิาน

๑.๑๔ คิดค้น ออกแบบ และพัฒนาระบบติดต้ัง ระบบซ่อมบำรุง และระบบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือให้การดำเนินงานต้านวิศวกรรมไฟฟ้ามีมาตรฐาน ประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

๑.๑๔ ดำเนินการ และจัดทำโครงการ และกิจกรรมต้านวิศวกรรมไฟฟ้าตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้มืประสิทธิภาพมากข้ึน และเกิดประโยชน์แก่ประซาซน 
ขุมซน และสงัคม

๒. ค้านการวางแผน
วางแผนการทำงานตา้นวศิวกรรมไฟฟา้ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย หรอืรว่มดำเนนิการวางแผน 

การทำงานของหนว่ยงาน โครงการ หรอืกจิกรรมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานดา้นวศิวกรรมไฟฟา้ 
เปน็ไปตามเปา็หมาย และผลลมัฤทธ้ีทีก่ำหนดไว้

๓. ค้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงาน เพือ่ให ้

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ๋ึตามท่ีกำหนดประสานการทำงานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธืต้ามทีก่ำหนดไว้

๓.๒ ช้ีแจงและใหร้ายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ขอ้เทจ็จรงิ แกบ่คุคลหรือหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
เพือ่สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนนิงานตามทีไ่ด้รับมอบหมายชีแ้จงและใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูล 
ขอ้เทจ็จรงิ แกบ่คุคลหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามที ่
ไดร้บัมอบหมาย

๓.๓ ประสานงานตา้นวศิวกรรมไฟฟา้กบัหนว่ยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สนบัสนนุการ 
ดำเนนิงานตา้นวศิวกรรมไฟฟา้ใหม้คีวามสะดวก เรยีบรอ้ย และราบรืน่

๔. ค้านการบริการ
๔.๑ ใหข้้อมูล ให้คำแนะนำ ตอบบญืหา และชีแ้จง เกีย่วกบังานวศิวกรรมไฟฟา้ทีต่น 

มีความรับผิดขอบ ในระดับเบ้ืองต้นให้กับหน่วยงานราขการ เอกซน หรือประขาซนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูล 
และความรูต้า่งๆ ทีเ่ปน็ประโยชน์

๔.๒ จัดเกบ็ขอ้มลูเบอืงตน้ ทำสถติิ ปรับปรุง หรอืจดัทำฐานขอ้มลูหรอืระบบสารสนเทศ 
ทเีกยีวกบังานวศิวกรรมไฟฟา้ เฟอื'ใหส้อดคล้องและสนบัสนนุภารกจิ'ของหนว่ยงานและ'ใข้'ประกอบการพจิารณา 
กำหนดนโยบาย แผนงาน หลกัเกณฑ ์ มาตรการตา่งๆ

คุณสมบต.ิ..



-(9)Ĝ -
คณุสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่

ไดร้บัปรญิ ญ าตรหีรอืคณุ วฒุ อิยา่งอ ืน่ท ีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิาหรอืทาง 
วิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชา 
หรอืทางอืน่ที ่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่บึโ้ด้
คา่ตอบแทน

ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ 3)๕,000 บาท

๙) ตำแหน่ง...



-๒๐-

๙) ตำแหนง่ ผูช้ว่ยบรรณารกัษ ์ จำนวน ๑ อัตรา 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ชว่ยปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ ความสามารถทางวชิาการ 
ในการทำงาน ปฏบิตังิานเกีย่วกบังานบรรณารักษ ์ ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามที ่
ไตร้บัมอบหมาย
ลกัษณะงานทีป่ฏบัิติ

๑. ค้านการปฏิบัติการ
๑.๑ จดัหา คดัเลอืก วเิคราะห ์ จำแนกหมวดหมูท่รพัยากรสารสนเทศ ประเภทสือ่ 

ส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทัศน์ และสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ ทำรายการบรรณานกุรม ดชันวีารสาร สาระสงัเขป และบนัทกึ 
ลงฐานข้อมลูระบบหอ้งสมดุอัตโนมติั เพือ่เปน็แหลง่จดัเกบ็และใหบ้รกิาร

๑.๒ ใหบ้รกิารยมื-คนื สืบค้น ตอบคำถาม และชว่ยการคน้ควา้ รวมถงึจดัทำคูม่อืการ 
ใชง้านหอ้งสมดุ เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเชา้ถงึทรพัยากรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุและเกดิประโยชนต์อ่ 
การคน้ควา้เอกสาร หนังสือ และรายงานตา่งๆ ของผูใ้ชบ้ริการมากทีส่ดุ

๑.๓ จดัทำดรรชนวีารสาร บรรณานกุรมหนงัสอื และกฤตภาคหวัเรือ่งท ีน่ า่สนใจ 
เพือ่ใหง้านตา้นหอ้งสมดุเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

๑.๔ ศกึษา วเิคราะห ์ และสอบถามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร และบคุลากรตา่งๆ 
ท ีเ่ก ีย่วชอ้ง รวมทัง้รบัผดิชอบ และดแูลทรพัยากรหอ้งสมดุ เชน่ หนงัสอื สืง่ตพีมิพ ์ CD-Rom เปน็ตน้ 
เพือ่ใหมื้ทรัพยากรทีเ่พยีงพอในการใหบ้ริการ สอดคล้องความต้องการ และเกดิประโยชนแ์กผู้่ใชบ้ริการมากทีส่ดุ 

๑.๕ ศกึษา คน้ควา้ วธิกีารและเทคนคิใหม่ๆ  การใชเ้ครือ่งมอือปุกรณท์ีท่นัสมยัดา้น 
บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนเิทศศาสตร ์ เพ ือ่เสนอแนะปรบัปรงุการปฏบิตังิานหอ้งสมดุ ท ัง้ดา้นวชิาการ 
และการใหบ้รกิาร

๑.๖ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วชอ้ง 
กบังานบรรณารกัษ ์ เพือ่นำมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

๑.๗ ศกึษา วเิคราะห ์ และสอบถามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร และบคุลากรตา่งๆ 
ทีเ่ก ีย่วชอ้ง รวมทัง้รบัผดิขอบ และดแูลทรพัยากรหอ้งสมดุ เชน่ หนังสือ สืง่ตพีมิพ ์ CD-Rom เปน็ตน้ 
เพือ่ใหมื้ทรัพยากรทีเ่พยีงพอในการใหบ้ริการ สอดคล้องความต้องการ และเกดิประโยชนแ์กผู้่ใชบ้ริการมากทีส่ดุ 

๑.๘ จัดทำสือ่ประขาสมัพนัธ์การใชห้อ้งสมดุและจัดกจิกรรมในรูปแบบตา่งๆ เพือ่เผยแพร ่
ขอ้มลูขา่วสาร และลง่เสรมิใหผู้ใ้ชเ้กดิความสนใจในการเชา้ใชบ้รกิาร

๒. ค้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการทำงานทีร่บัผดิขอบ รว่มดำเนนิการวางแผนการทำงานของหนว่ยงาน 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเบาีหมายและผลสมัฤทธึท๋ีก่ำหนด
๒.๒ วางแผนการปฏบิตังิานของหอ้งสมดุ โดยศกึษา และวเิคราะห จ์ากขอ้มลูท  ี

เกีย่วชอ้งตา่งๆ เช่น รายงานความตอ้งการของกลุม่เบาีหมาย สถติขิอ้มลูการดำเนนิงาน เปน็ตน้ เพือ่ใหเ้กดิ 
ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร และครอบคลมุกลุม่เบาีหมาย

๒.๓ เสนอแนะ



-๒๑-

* ๒.๓ เสนอแนะประเดน็สำคญัหรอืกจิกรรมตา่งๆ เกีย่วกบังานหอ้งสมดุ และหอ้งสมดุ
เคลือ่นที ่ เพือ่เปน็ประโยชนป์ระกอบการวางแผน และออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลกัเกณฑ ์
และมาตรการตา่งๆ ของห้องสมุด

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงาน เพือ่ให ้

เกดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธีต้ามทีก่ำหนดไว้
๓.๒ ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ขอ้เทจ็จรงิ แกบ่คุคลหรือหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

เพือ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืในการดำเนนิงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ

ใหค้ำแนะนำ และตอบ ดำถามเก ีย่วกบั ขอ้มลู  และการใชท้ รพั ยากรส ารส น เท ศ 
ในหอ้งสมดุเพือ่ใหเ้กดิความสะดวกแกผู่ใ้ขบ้รกิารและประชาชน
คณุสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่

ไดร้บัปรญิ ญ าตรหีรอืคณุ วฒุ อิยา่งอ ืน่ท ีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิาหรอืทาง 
บรรณ,ารัก'ษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 
กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่นืไ้ด้
คู่ๆตอบแทน

ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

©๐) ตำแหน่ง...



®o) ตำแหนง่ ผูซ้ว่ยนกัโภชนาการ จำนวน ๑ อตัรา 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ช่วยปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏบิติังานระดับตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ ความสามารถทางวชิาการในการ 
ทำงาน ปฏบิตังิานเกีย่วกบังานโภชนาการ ภายใตก้ารกำกบั แนะนำตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บั 
มอบหมาย
ลกัษณะงานทีป่ฏบัิติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ศกึษา ค้นคว้า สำรวจ รวบรวม วเิคราะห ์ วจิยั เบือ้งตน้ตา้นอาหารและโภชนาการ 

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม ปึองกัน พืน่ฟภูาวะโภชนาการของประซาซน
๑.๒ ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม ฟ้องกัน คุ้มครอง แก้ไข พืน่ฟแูละจดัการสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ 

ตอ่การมพีฤตกิรรมทีด่ชีองประชาซน เพือ่ใหม้ภีาวะโภชนาการทีด่ี
๑.๓ รว่มตดิตาม และประเมนิผล การดำเนนิงานตา้นอาหารและโภชนาการ เพือ่นำมา 

ปรบัปรงุระบบงานใหม้ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์
๑.๔ รว่มเฝา็ระวงัและตดิตามตา้นอาหารและโภชนาการ กบัสหสาขาวชิาชพีและภาค ี

เครอืขา่ย เพือ่แกโัฃปญ้หาภาวะโภชนาการในประซาซนทีม่คีวามเสีย่ง
๑.๕ รว่มจดัการองคค์วามรูต้า้นอาหารและ,โภชนาการ เพือ่พฒันาระบบงานและเสรมิสร้าง 

ศกัยภาพขององคก์รและภาคเีครอืขา่ย
๑.๖ รว่มจัดทำฐานขอ้มลูตา้นอาหารและโภชนาการ เพือ่ใหก้ารปฏบิติังานมปีระสทิธิภาพ 
๑.๗ รว่มจดัทำตำรบัอาหาร และสือ่โภชนศกึษา สำหรบัเดก็ นกัเรยีน ประซาซน 

เพือ่ใหโ้ตร้บัพลงังานและสารอาหารทีเ่หมาะสม
๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานทีรั่บผิดชอบร่วมดำเนนิการวางแผนการทำงานของหนว่ยงานหรือโครงการ 
เพ ือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเฟา้หมายผลลมัฤทธึท๋ ีก่ำหนด

๓. ด้านการประสานงาบ
๓.๑ ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงาบหรอืหนว่ยงาน เพือ่ให ้

เกดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธิต้ามทีก่ำหนดไว้
๓.๒ ชแีจงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แกบ่คุคลหรอืหนว่ยงานที ่

เกีย่วขอ้ง เพือ่สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีไต้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ

๔.๑ ใหค้ำแนะนา่ ความรู ้ เทคโนโลยทีางดา้นอาหารและโภชนาการ เพือ่สรา้งเสรมิสขุ
ภาวะของประซาซน

๔.๒ สนบัสนนุการถา่ยทอดความรูท้างวชิาการหรอืเทคโนโลยแีกบ่คุคลภายในหนว่ยงาน 
เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

๔.๓ ใหบ้รกิารสือ่ทางตา้นอาหารและโภชนาการในรูปแบบตา่งๆ เพือ่การเผยแพรค่วามรู้
สูป่ระซาขน

คุณสมบัติ...



-๒๓-
คุณสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่

ไดร้บัปรญิ ญ าตรหีรอืคณุ วฒุ อิยา่งอ ืน่ท ีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั  ในสาขาวชิาหรอืทาง 
วทิยาศาสตร ์ เภสัซศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 
กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่นึไ๋ด้
คา่ตอบแทน

ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๑©) ตำแหน่ง...



๑๑) ตำแหนง่ ผูช้ว่ยนกัวชิาการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ชว่ยปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วามรู ้ ความสามารถทางวชิาการในการ 
ทำงาน ปฏบิตังิานเกีย่วกบังานตรวจสอบภายใน ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามที ่
ไต้รับมอบหมาย
ลกัษณะงานทีป่ฏบัิติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ รวบรวมและตรวจสอบความถกูตอ้งและความน า่เช ือ่ถอืของขอ้มลู  ตวัเลข 

หลกัฐานการทำสญัญา และเอกสารตา่งๆ ทางตา้นการเงนิ  การบญัช ี เพ ือ่ใหก้ารตรวจสอบดำเนนิไป 
อยา่งถกูตอ้งและไตผ้ลตรงกบัหลกัฐานทีเ่กดิขึน้จรงิ

๑.๒ ตรวจสอบการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการบรหิารงบประมาณ การเงนิ พสัดุและทรัพย์สนิ 
รวมทัง้การบรหิารตา้นอืน่ๆ ของสว่นราขการ เพ ือ่ดแูลใหก้ารใชง้บประมาณ และทรพัยากรเปน็ไปอยา่ง 
ประหยดั มปีระสทิธิภาพสงู และตรงตามวตัถปุระสงคท์ีก่ำหนด

๑.๓ รว่มตรวจสอบการปฏบิตังิานทางการบรหิารงบประมาณ  การเงนิ  การบญัช ี
พัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารต้านอ่ืนๆ ของหน่วยงานต่างๆ ตามหลักเกณฑแ์ละกรอบของการตรวจสอบภายใน 
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การดำเนนิงานของแตล่ะหนว่ยงานเปน็ไปอยา่งถกูตอ้ง และมกีารใชง้บประมาณและทรพัยากร 
เปน็ไปอยา่งประหยดั คุม้คา่ และตรงตามวตัถปุระสงคท์ีก่ำหนด

๑.๔ รว่มจัดทำเอกสารสรปุผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบตา่งๆ เพือ่เสนอ 
ผลการตรวจสอบ ขอ้ตรวจพบ และขอ้เสนอแนะใหผ้ ูบ้รหิารและหนว่ยงานตน้สงักดัรบัทราบผลการ 
ดำเนนิงานและนา่ไปพฒันาและปรบัปรงุการดำเนนิงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ่ไป

๑.๕ ตรวจสอบ การใชแ้ละเกบ็ รกัษ ายาน พ าห น ะใน ห น ว่ยงาน  เพ ือ่ให เ้กดิความ 
ประหยดัและถกูตอ้งตามระเบยีบของทางราชการ

๑.๖ ตรวจสอบรายละเอยีดงบประมาณ รายจา่ยและการกอ่ห น ีผ้ กูพนั งบประมาณ  
รายจา่ย รวมทัง้เงนิยมืและการจา่ยเงนิทดรองราชการ และเงนินอกงบประมาณทกุประเภท เพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม 
ระเบยีบแบบแผนทีก่ำหนดไว้

๑.๗ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วชอ้ง 
กบังานตรวจสอบภายใน เพือ่นา่มาประยกุตใ์ชโ้นการปฏบิตังิานไตอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

๑.๘ ปฏบิตังิานและสนบัสนนุอืน่ๆ ตามทีไ่ตร้บัมอบหมาย เพือ่สนบัสนนุใหห้นว่ยงาน 
และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่บรรลภุารกจิทีก่ำหนดไว้

๒. ด้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการทำงานทีร่บัผดิขอบ รว่มดำเนนิการวางแผนการทำงานของหนว่ยงาน 

หรือโครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเบาีหมายและผลสมัถทุธึท๋ีก่ำหนด
๒.๒ ประชุมสัมมนา การจดัทำงบประมาณ การเงนิ เพือ่รว่มกำหนดนโยบายใหถ้กูตอ้ง 

และเปน็ไปต่ามระเบยีบ

๓. ด้านการ...



๓. ค้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานรว่มกนัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงาน เพือ่ให ้

เกดิความรว่มมอืและผลสมัฤทธีต้ามทีก่ำหนดไว้
๓.๒ ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แกบ่คุคลหรอืหนว่ยงานที ่

เกีย่วขอ้ง เพือ่สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
๓.๓ ช้ีแจงข้อมูลเหตุผลของระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายในการตรวจสอบและประซาสัมพันธ์ 

ภายในองคก์ร เพ ือ่ใหท้ราบถงึความสำคญั ในการตรวจสอบองคก์รใหห้นว่ยงานรบัตรวจเขา้ใจในการ 
ปฏบิตังิานซองหนว่ยงานตรวจสอบภายใน

๔. ค้านการบริการ
๔.๑ แกอบรม ใหด้ำปรกึษา เสนอแนะวธิกีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานแกห่นว่ยรบัตรวจ 

และเจา้หนา้ทีร่ะดบัรองลงมา และตอบขอ้ซกัถามและชีแ้จงเรือ่งตา่งๆ เกีย่วกบังานในหนา้ที ่ พรอ้มทัง้ชว่ย 
แก้บีญหาข้อขัดแย้งในหน่วยงานท่ีรับผิดซอบ เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ให้คำแนะนำ 
ตอบบีญหา และช้ีแจง เก่ียวกับงานตรวจสอบภายในท่ีตนมืความรับผิดซอบ ในระดบัเบือ้งดน้แกห่นว่ยงานราซการ 
เอกซน หรือประซาซบท่ัวไป เพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจไดท้ราบขอ้มลูและความเตา่งๆ ทีเ่ปน็ประโยซนํ

๔.๒ ให้คำแนะนำ ตอบบญีหาและชีแ้จงเกีย่วกบังานตรวจสอบภายในท,ีตนรบัผดิซอบ 
ในระดับต้น แก่หน่วยงาน เอกซน ห่รือประขาจนท่ัวไป เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความเต ่างๆ  ท่ีเป็นประโยซน์
คณุสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่

ไดร้บัปรญิญาตรหีรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาซาวซิาหรอืทางบญัข ี
พาณซิยคาสตร ์ การจดัการการคลงั บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตร ์ หรอืในสาฃาวซิาหรอืทางอืน่ที ่ ก.จ. ก.ท. 
หรือ ก.อบต. กำหนดว'าใขเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่บีไ๋ด้
คา่ตอบแทน

ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๔ ,๐0๐ บาท

๑๒) ตำแหน่ง...



-๒๖-

๑๒) ตำแหนง่ ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธรุการ จำนวน ๖  อัตรา 
หนา้ทีแ่ลรความรับผดิชอบ

ชว่ยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึง่ไมจ่ำเปนีตอ้งใชผู้ส้ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา 
ปฏบิตังิานต้านธุรการ สารบรรณ บนัทกึข้อมูล หรือบริหารท่ัวไป ตามแนวทาง แบบอยา่ง ข้ันตอน และวิธีการ 
ที,ซดัเจน ภายใตก้ารกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย
ลกัษณะงานทีป่ฏบัิติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏบิตังิานธรุการ งานสารบรรณ งานบรหิารทัว่ไป ไดแ้ก ่ การรบั-สง่หนงัสอื 

การลงทะเบยีน รบัหนงัสอื การรา่งโตต้อบหนงัสอืราชการ การบนัทกึขอ้มลู การจดัทำฎกีาเบกิจา่ยเงนิ  
และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เปีนต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ 
ดำเนนิไปดว้ยความสะดวกเรยีบรอ้ยตรงตามเบาีหมายมหีลกัฐานตรวจสอบไต้

๑.๒ จดัเกบ็เอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบยีบวธิปีฏบิตั ิ เพือ่สะดวก 
ตอ่การคน้หา และเปน็หลกัฐานทางราชการ

๑.๓ รวบรวมข้อมูล จัดเกบ็ข้อมลูสถิติ เช่น สมดุลงเวลาปฏบิตัริาชการ รายซือ่พนกังาน 
ขอ้มลูจำนวนบคุลากร เอกสารอืน่ๆ ทีเ่ปน็หลกัฐานตามระเบยีบวธิกีารปฏบิตัเิพือ่สะดวกตอ่การคน้หาสำหรบั 
ใชเ้ปน็หลกัฐานตรวจสอบไต้

๑.๔ ตรวจสอบ และตรวจทานความถกูตอ้งของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตา่งๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำเนนิงาน เพือ่ใหแ้นใ่จว่าเอกสารทัง้หมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากขอ้ผดิพลาด 

๑.๕ จดัทำและแจกจา่ย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนงัสอืเวียน หรอืระเบยีบวธิปีฏบิตั ิ
เพือ่แจง้ใหห้นว่ยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ หรอืดำเนนิการตา่งๆ ต่อไป

๑.๖ ดำเนนิการเกีย่วกบัพสัด ุ ครภุณัฑย์านพาหนะ และอาคารสถานทีข่องหนว่ยงาน 
เชน่ การจดัเกบ็รกัษา การเบกิจา่ยพสัดคุรภุณัฑ ์ การจดัทำทะเบยีนพสัดคุรภุณัฑ ์ การดแูลรกัษายานพาหนะ 
และสถานที ่ เพ ือ่ใหก้ารดำเนนิงานตา้นพสัดคุรภุณัฑ ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานทีเ่ปน็ไปอยา่งถกูตอ้ง 
และมคีวามพ่รอ้มใชง้านอยูเ่สมอ

๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) 
และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจ เพือ่นา่ไปใชป้รับปรงุการปฏบิตังิาน

๑.๘ จดัเตรยีมการประชมุ บนัทกึการประชมุ และจดัทำรายงานการประชมุเพือ่ใหก้าร 
ประชมุเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และมหีลกัฐานในการประชมุ

๑.๙ จดัเตรยีม และดำเนนิการผลติเอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุ การแกอบรม 
สัมมนา นทิรรศการ และโครงการต่างๆ เพือ่ใหเ้อกสารทีถ่กูตอ้ง ครบถ้วน และพรอ้มใชใ้นการดำเนนิงานตา่งๆ 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และตรงตอ่เวลา

๑.๑๐ ปฏบัิตงิานศูนย์ข้อมลูข่าวสาร เช่น จดัเตรยีมเอกสารเพือ่เปดีเผย ตาม พ.ร.บ.ขอ้มลู 
ข่าวสาร เพือ่ใหผู้ท้ีต่อ้งการขอ้มลูขา่วสารรบัทราบขอ้มลูขา่วสาร

๑.๑๑ อำนวยความสะดวก ตดิตอ่ และประสานงานกบัทกุสว่นงานของหนว่ยงาน 
ในเร่ืองการประชมุ และการดำเนนิงานตา่งๆ ตามท่ีไต้รับมอบหมาย เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเปน็ไปตามกำหนดเวลา 
และบรรลวัุตถปุระสงค์

* ๑.๑๒ ศึกษา...



๑.๑๒ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบังานสารบรรณ งานธรุการ งานบริหารทัว่ไป งานการบรหิารงานบคุคล งานพสัดคุรภุณัฑ ์ งานงบประมาณ 
งานประซาสมัพนัธ ์ และงานประซม เพือ่นำมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

to. ค้านการบริการ
๒.๑ ไห้คำปริกษไและแนะนำในเบ้ืองด้นแก่บุคลากร ประซาซน ผู้ทีม่าติดต่อ และหน่วยงานต่าง  ๆ

ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งและสามารถนำไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง
๒.๒ ตดิตอ่ประสานงานกบับคุคลภายในหนว่ยงานเดยีวกนัหรอืหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

เพือ่ใหก้ารปฏบิตีงานเปน็ไปดว้ยความราบรืน่
๒.๓ ใหบ้ริการขอ้มูลแก่ผู้มาติดตอ่ราซการ เพ่ือให้!ด้รับข้อมูลท่ีจะน่าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
๒.๔ ผลติเอกสารต่างๆ เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานตามภารกจิซองหนว่ยงาน และปฏิบติั 

หนา้ทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
คุณสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่

มคีณุวฒุอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑. ไดร้บัประกาศบยีบตัรวขิาซพีหรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ทกุสาขาวซิา 

ท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รบัรอง ซึง่ศกึษาวซิาการคอมพวิเตอรม์าไมน่อ้ยกวา่ ๖ หนว่ยกติ หรอืผา่นการ 
ผเีกอบรมทางดา้นการใชค้อมพวิเตอรจ์ากหนว่ยงานซองรฐั สถาบนัการศกึษาซองรฐั หรอืเอกซนทีไ่ดร้บัการ 
รบัรองจากทางราขการหรอืหนว่ยงานซองรฐัทีใ่ขเ้วลาการผ!ีกอบรมไมน่อ้ยกวา่ ๑๒ ซ่ัวโมง

๒. ไดร้บัประกาศนยีบตัรวซิาซพีเทคนคิหรอืคณุวฒุ อิยา่งอืน่ท ีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั 
ทกุสาขาวซิาที ่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รบัรอง ซึง่ศกึษาวซิาการคอมพวิเตอรม์าไมน่อ้ยกวา่ ๖ หนว่ยกติ 
หรอืผา่นการผ!ีกอบรมทางดา้นการใชค้อมพวิเตอรจ์ากหนว่ยงานของรฐั สถาบนัการศกึษาของรฐั หรอืเอกขน 
ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากทางราขการหรอืหนว่ยงานของรฐัทีใ่ขเ้วลาการผ!ีกอบรมไมน่อ้ยกวา่ ๑๒ ซ่ัวโมง

๓. ไดร้บัประกาศนยีบตัรวซิาซพีซัน้สงูหรือคณุวุฒอิย่างอืน่ทีเ่ทยีบไดไ้มต่ํา่กวา่บื ้ ทกุสาขาวิซา 
ท่ี ก.จ. ก,ท. หรือ ก.อบต. รบัรอง ซึง่ศกึษาวฃิาการคอมพวิเตอรม์าไมน่อ้ยกวา่ ๖ หนว่ยกติ หรอืผา่นการ 
ผ!ีกอบรมทางดา้นการใชค้อมพวิเตอรจ์ากหนว่ยงานของรฐั สถาบนัการศกึษาของรฐั หรอืเอกซนทีไ่ดร้บัการ 
รบัรองจากทางราซการหรือหนว่ยงานของรัฐทีใ่ขเ้วลาการผ!ีกอบรมไม,นอ้ยกวา่ ๑๒ ซ่ัวโมง
คู่ๆตอบแทน

คณุวฒุ ิ ปวซ. หรอืเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๙,๔0 ๐ บาท 
คณุวฒุ ิ ปวท. หรอืเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๐,๘๔๐ บาท 
คณุวฒุ ิ ปวส. หรอืเทยีบไดไ้มต่ํา่กวา่นี ้ ไดร้บัคา่ตอบแทนเดอืนละ ๑๑,๔๐๐ บาท

๑๓) ตำแหน่ง...
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๑๓) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำบวบ ๔ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใซ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้การกำกับ 
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย
ลักษณะงาบที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป 

อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเบีาหมายที่กำหนด
๑.๒ รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ 

ประจำปีของหน่วยงาน และจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ 
เบิกจ่ายเงิน

๑.๓ ดำเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การดำเนินงานต้านการ 
รับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน

๑.๔ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างอิงการดำเนินการต่างๆ 
ทางการเงินและบัญชี

๑.๕ ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน

๑.๖ ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ท ี่เก ี่ยวก ับการเง ิน  การบัญชี และการงบประมาณ 
เพื่อให้เกิดความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่กำหนดไว้

๑.๗ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่  ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับงานการเงินและบัญชี เพื่อนำมาประยุกต้ไข้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำ ตอบบีญหา ขี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ 

รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกซน และประขาขนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความ'ชำนาญแก่ผู้,ท่ีสนใจ
๒.๒ ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราฃการ เอกขน หรือประขาขนทั่วไป 

เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น 
ประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหบี่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 

พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป 
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือในสาชาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี๋ไดั

$— r
๒. ได้รับ...
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๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิขาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการท่ัวไป 
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิขาชีพขั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
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 
ปฏ ิบ ัต ิงา,นด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธ ีการท ี่ซ ัดเจน ภายใต ้การกำก ับ 
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ช่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง 

ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ 
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งช้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้สามารถใช้งานไต้อย่าง 
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก

๑.๒ จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน
บำรุงรักษา

๑.๓ ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวช้อง เพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่ 
หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด

๑.๔ เบ ิกจ ่าย จ ัดเก ็บ ด ูแลรักษาเคร ื่องม ือเครื่องใช ้และว ัสด ุอ ุปกรณ ์ท ี่ใช ้ในการ 
ปฏิบัติงาน ให้มืจำนวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน

๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำ ตอบบีญหา แก้ไขบีญหา ให้แก่ผู้ใช้งาบและผู้รับบริการ ทั้งภายใน 

และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานไต้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๒.๒ ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ไต้รับประกาศนียบัตรวิชาขีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิซา 

หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ 
หรือในสาฃฺาวิซาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาขีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เท ียบใต้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิขาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ 
ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ 
หรือในสาขาวิซาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ใด้

๓. ได้รับ...
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๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี๋ในสาขาวิชา 
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวาใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
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 —
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©(ร:) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง จำนวน ๑ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบิตงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างผังเมือง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ สำรวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เก ี่ยวกับการผังเม ือง 

ในบริเวณพื้นที่ของเขตสำรวจ เพื่อใข้ในการจัดทำแผนผังของสถานที่และหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๒ จัดทำข้อมูลและแบบสำรวจที่รวบรวมได้ลงในแผนผัง แผนที่ ตาราง กราฟ 

แผนภาพ«และในรูปแบบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๓ จัดรวมข้อมูล แผนผัง แผนท่ี ตาราง กราฟ แผนภาพแบบแปลน ดังกล่าวให้เป็น 
หมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและน่าไปใช้งาน

๑.๔ จัดทำผังของหน่วยงานหรือสถานที่ต ่างๆ เช่น ผังกลุ่มส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น 
ผังการจัดเก็บภาษีรายได้ของท้องถิ่น เพ ื่อให้ทราบถึงสถานที่ต ั้งช ัดเจนง่ายต่อการติดตามและประเมินผล 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบิติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๕ จัดเก็บ ดูแล รักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้ปฏิบัติการได้ 
๑.๖ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบ ียบต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับงานผังเมือง เพื่อน่ามาประยุกตํใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๗ ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๒. ด้านการบริการ

ให้คำแนะนำ ตอบบีญหาและผักอบรมเกี่ยวกับงานผังเมือง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและประขาซน 
ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อขอความช่วยเทลือ 
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...
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๒. ได้ร ับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นที่เท ียบไดในระดับเดียวกัน 
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 ^
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๑๖) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซี่งไม่จำเปีนต้องใซ้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ,ปริญญา 
ปฏิบ ัต ิงานเก ี่ยวก ับงานด้านการป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต ้การกำก ับ แนะนำ ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติงานต้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ 

เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหาย 
ในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประซาซน

๑.๒ เฝ็าระวัง ตรวจตรา และผิกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อดำเนินการ 
ป้องกันเซิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์

๑.๓ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ใน 
สภาพพร้อมใข้ในการปฏิบัติงานอยู่เสนอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การ 
ดำเนินการเป็นใปอย,างมืประสิทธิภาพ

๑.๔ รวบรวม จัดทำข้อมูลที่เป็นประโยซนํต่อการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจแหล่ง,นา 
เส้นทางจราจร แหล่ง,ชุมซนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่ท ี่เส ี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทำแผนป้องกัน 
รับสถานการณ์ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์

๑.๕ จัดทำรายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
เพื่อรายงานผู้บังคับบัญซา

๑.๖ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำมาประยุกต์ไข้ในการปฏิบัติงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๑.๗ ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ 
องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให ้คำปร ึกษาแนะนำในการปฏ ิบ ัต ิงานแก'เจ ้าหน ้าท ี่ระด ับรองลงมา เพ ื่อให ้ 

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 

หรือทางช ่างเคร ื่องยนต ์ ช่างไฟฟ้า ช ่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเช ื่อมและโลหะแผ่น 
ว ิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคน ิคเคร ื่องเย ็นและปรับอากาศ 
เทคโนโลยีอ ุตสาหกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท ี่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช ้เป ็น 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้1ด้

๒. ได้ร ับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นทีเท ียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น 
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคน ิคเคร ื่องเย ็นและปรับอากาศ 
เทคโนโลยีอ ุตสาหกรรม หร ือสาขาว ิชาหร ือทางอ ื่นท ี่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว ่าใช ้เป ็น  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี๋ได้

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตากว่านี้ ในสาขาวิชา 
หรือทางช ่างเคร ื่องยนต ์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเช ื่อมและโลหะแผ่น 
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคน ิคเคร ื่องเย ็นและปรับอากาศ 
เทคโนโลยีอ ุตสาหกรรม หร ือสาขาว ิชาหร ือทางอ ื่นท ี่ ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว ่าใช ้เป ็น  
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 ดังน้ี
๑) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๕ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดขอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง 
เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญขามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง 
เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาฃนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 

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). รถบดไอน้ํา ขนาดตํ่าก'ว่า ๘ ตัน
๑๒. รถบดส่ันสะเทือน 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. รถบัสติดแอร์ขนาดเคร่ืองยนต์ต้ังแต่ ๑๔0 บี.เอข.พี.ข้ึนไป ช่วงยาวระหว่างล้อหน้าถึงล้อหลัง 

ตั้งแต่ ๔.๔ เมตร และขนาดความยาวของรถทั้งหมดไม่ตํ่ากว่า ๑ 0  เมตร 
๒๐. รถซ่อมบำรุง
๒๑. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสม,บด...



-๓๗-
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้ว 
ไม่ต่ําก'ว่า ๕ ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง 
หรือหน่วยงานซ่ีงระบุถึงลักษณะงาบท่ีได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามท่ีกฎหมายกำหนด (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

๑. ขับรถยนต์ บำรุงรักษาเบื้องต้น ทำความสะอาดรถยนต์น่ังส่วนกลางที่ใขัประจำส่วนราชการ 
๒. ช่วยปฏิบัติงานต้านธุรการทั่วไป เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนาหนังสือ ส่งหนังสือราชการ 

และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการขับรถยนต์มาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี 
สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน 
ซึ่งระบุถึงลักษณะงานท่ีได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามท่ีกฎหมายกำหนด
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 (ท่ัวไป) จำนวน ๑๔ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือครู ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย เกี่ยวกับอบรมเลี้ยงดูเด ็กก่อนวัย 
ประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับ 
พัฒนาการของเด็ก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือครู ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย เกี่ยวกับอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัย 
ประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับ 
พัฒนาการของเด็ก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๔) ตำแหน่ง.

JL



-๔๐-

๔) ตำแหน่ง นักการ จำนวน ๔ อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงาน รับ-ส่งหนังสือ เดินหนังสือในสำนักงานและนอกสถานที,และปฏิบัติงานอื่นใด 
ซึ่งมิใช่งานเกี่ยวกับการหนังสือหรือวิชาชีพ หรืองานอื่นใดที่เก ี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผ ู้บ ังคับบัญชา 
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


