
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เรื่อง  รับสมัครเพื่อสรรหาและเลอืกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี 

ลงวันที่          ธันวาคม  2557 

 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งส าหรับผู้มีคุณวุฒิ  ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน  ๔ ป ี

 

๑) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    จ านวน  4   อัตรา 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล  แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของบัตรที่ได้วาง

รูปไว้แล้ว  หรือให้ตรงกับกระดาษเทป  หรือเทปแม่เหล็ก  หรือจานแม่เหล็ก  ที่จ าแนกไว้แล้ว   บันทึก

ข้อมูลลงในบัตร  หรอืเทปหรอืจานแม่เหล็ก  เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้เครื่องเจาะหรือเครื่อง

บันทึกและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุ ก

สาขาวิชาที่ ก.พ. , ก.ค.  หรือ  ก.จ.รับรอง  ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  

หรอืทางอื่นที่  ก.จ.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

   หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

  ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก

ข้อมูล  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลลงในบัตร  หรือกระดาษเทปหรือเทป

แม่เหล็ก  หรือจานแม่เหล็ก  เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์   รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  และ

ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ค่าตอบแทน 

 ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  9,400.-  บาท   
 

*************************************************************************** 
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2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    จ านวน  1   อัตรา 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานเกีย่วกับงานธุรการ  รับ  ส่ง  ลงทะเบียน  แยกประเภท  และจัดส่งหนังสือเอกสารให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เก็บและค้นหาหนังสือ  กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบแบบง่ายๆ  

ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข  และตัวหนังสือ  พิมพ์และคัดส าเนาหนังสือเอกสาร  ตรวจเอกสาร

หลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ  ช่วยจัดหา  ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  ช่วยรวบรวม

ข้อมูลและสถิตทิั่วไป  ช่วยท าบันทึกย่อเรื่อง  ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  

ช่วยติดตอ่อ านวยความสะดวก  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่  ก.พ. , ก.ค. หรือ  ก.จ.  

รับรอง  ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้

คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน

ของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่นอ้ยกว่า  12  ชั่วโมง 

   หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

  ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต าแหน่งผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ  

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น                   

ที่เกี่ยวข้อง  และตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ค่าตอบแทน 

 ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  9,400.-  บาท   
 

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

3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      จ านวน  1   อัตรา 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่

ได้รับมอบหมาย  เช่น  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค

หรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่างๆ  วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์

การแพทย์  หรอืเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ  การเก็บรักษา  จัดท าทะเบียนยานพาหนะ  การโอนกรรมสิทธิ์  

ติดตามให้มีการซ่อมบ ารุง  รักษา  ซ่อมแซมตามก าหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคก าหนดไว้  จ าหน่าย

ยานพาหนะที่ช ารุดเสื่อมสภาพ  และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง  การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลง

รายการเก็บรักษา  และให้บริการเอกสารส าคัญของทางราชการ  เช่น  ทะเบียนประวัติข้าราชการ  

ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม  และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ  การรวบรวม

ข้อมูล  หรอืจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

/คุณสมบัติ... 
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 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่  ก.พ.  ก.ค.  หรือ  

ก.จ.  รับรอง  ซึ่งศกึษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หนว่ยกิต  หรอืผา่นการฝึกอบรมทางด้านการ

ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง

ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  12  ช่ัวโมง  หรือทางอื่นที่  ก.จ.  

ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  หรอื 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่  ก.พ.  ก.ค.  หรือ 

ก.จ. รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ

ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง

ราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  12  ช่ัวโมง  หรือทางอื่นที่  ก.จ.  

ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

   หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

  ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่

เกี่ยวข้อง  และตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ค่าตอบแทน 

 ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  10,840.-  บาท  (ส าหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้)  หรือ  11,500.-  บาท  (ส าหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือ

เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี)้ 

หมายเหตุ  สามารถปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง  อ.กาญจนดิษฐ์                

จ.สุราษฎรธ์านี  ได้ 
 

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

4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์     จ านวน  ๑  อัตรา 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส ารวจ  รวบรวมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  เผยแพร่ผลงาน

นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และปฏิบัติงานเผยแพร่แจกจ่ายข่าวสาร  และเอกสารให้ความรู้

ในด้านต่างๆ  ตดิต่อตอ้นรับชีแ้จงและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

/คุณสมบัติ... 
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  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

  ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยการ  

เลขานุการ  เทคนิคการตลาด  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  ภาษาต่างประเทศ  บริหารธุรกิจ  

คอมพิวเตอร์  การจัดการ  การโฆษณา  การโรงแรม  การประชาสัมพันธ์  การท่องเที่ยว  หรือทางอื่นที่ 

ก.จ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้  หรอื 

   ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี  พณิชยการ  

การตลาด  การขาย  การเงินการธนาคาร  ภาษาต่างประเทศ  บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์  การจัดการ  

การโฆษณา  การโรงแรม  การประชาสัมพันธ์  การท่องเที่ยว  เลขานุการ  หรอืทางอื่นที่ ก.จ. ก าหนดว่า

ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

  - ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ประชาสัมพันธ์ โดยมีหนา้ที่และความรับผดิชอบเกี่ยวกับงานการประชาสัมพันธ์  รวมทั้งปฏิบัติหนา้ที่อื่น

ที่เกี่ยวข้อง  และตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ค่าตอบแทน 

 - ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  10,840.-  บาท (ส าหรับผูไ้ด้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพเทคนิค

หรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี)้ หรือ 11,500.- บาท (ส าหรับผูไ้ด้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรอื

เทียบเท่าหรอืไม่ต่ ากว่านี)้ 

หมายเหตุ  สามารถปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง  อ.กาญจนดิษฐ์                

จ.สุราษฎรธ์านี  ได้ 
 

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

5) ผู้ช่วยนายช่างเคร่ืองกล    จ านวน  ๑   อัตรา 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างเครื่องกลที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากทางเทคนิค  ตามที่ได้รับ

มอบหมาย  เช่น  ตรวจ  ทดสอบ  สร้าง  ซ่อม  ประกอบ  ดัดแปลง  ติดตั้งบ ารุงรักษาเครื่องจักร  

เครื่องยนต์  เครื่องทุ่นแรง  และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ  ควบคุมการท างานของเครื่องจักร

เครื่องยนต์  ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น  ช่วยในการค านวณรายการและประมาณราคาในการ

ด าเนนิงานดังกล่าว  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล   

ช่างยนต์  เครื่องกล  ช่างกลโรงงาน  ช่างกลโลหะ  โลหะอุตสาหกรรม  หรือทางอื่นที่  ก.จ.ก าหนดไว้ใช้

เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้  หรอื 

-  ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านีท้างเขียนแบบเครื่องกล  ช่างยนต์  

เครื่องกล  ช่างกลโรงงาน  ช่างกลโลหะ  โลหะอุตสาหกรรม  หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก าหนดว่าใช้เป็น

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 

   หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

  - ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล  

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่างเครื่องกล  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  และ

ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ค่าตอบแทน 

 - ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  10,840.-  บาท  (ส าหรับผู้ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพเทคนิค

หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้)  หรือ  11,500.-  บาท  (ส าหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือ

เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี)้ 
 

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

6) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  จ านวน  2   อัตรา 

 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์  ท าหน้าที่ศึกษารายละเอียดของงานที่ได้รับการ

วิเคราะห์จัดระบบและวางแผนไว้แล้ว  และเขียนค าสั่งโดยละเอียดให้เครื่องจักรประมวลผลท างาน

ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง  แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งค าสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลท างาน  และ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางคอมพิวเตอร์  หรือทางอื่นที่  ก.จ.  ก าหนดว่าใช้

เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 

   หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

  ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงาน

คอมพิวเตอร์  โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนค าสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลท างาน  รวมทั้งปฏิบัติ

หนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  และตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

/ค่าตอบแทน... 
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 ค่าตอบแทน 

 ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  15,000.-  บาท   

หมายเหตุ  สามารถปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง  อ.กาญจนดิษฐ์                

จ.สุราษฎรธ์านี  ได้ 
 

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

7) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   จ านวน  1   อัตรา 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง  เช่น ท าหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน  ประมวลแผน   พิจารณาเสนอแนะ  

เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย  จัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

และโครงการต่าง  ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ   สังคม   การเมือง   

การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบาย แผนงาน  และโครงการระดับชาติ   

ระดับกระทรวง   ระดับกรม  หรอืระดับจังหวัด   แล้วแตก่รณี  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านีท้างสังคมศาสตร ์การวางแผน  วิจัยทางสังคมศาสตร์  

รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรอืทางอื่นที่  ก.จ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

   หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

  - ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่วเิคราะห์

นโยบายและแผน โดยมีหนา้ที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะหน์โยบายแผน รวมทั้งปฏิบัติ

หนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  และตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ค่าตอบแทน 

 - ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  15,000.-  บาท 
 

*************************************************************************** 
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8) ผู้ช่วยสันทนาการ  จ านวน  1   อัตรา 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ  ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย  กีฬาเพื่อการแข่งขัน  

และกีฬาเพื่ออาชีพ  ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็ก  และ

เยาวชนนอกระบบและเด็กเร่ร่อน  ส ารวจข้อมูล  สถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  กีฬาและนันทนาการ  

ติดตามประเมินผลกิจกรรมเยาวชน  บริหารงานศูนย์เยาวชน  และบ ารุงรักษาสนามกีฬา  อุปกรณ์การ

กีฬา  ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ศกึษา  ค้นคว้าทางวิชาการ  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  

ประเมินผล  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

อย่างมมีาตรฐาน  ประสานนโยบายและจัดท ายุทธศาสตรข์องเทศบาล  และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน  ป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน

และนักศึกษาอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รณรงค์ปลูกฝังแนวคิดในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

แก่เด็กและเยาวชน  ส่งเสริม  สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพและทักษะชีวิตส าหรับนักเรียน  นักศึกษา  และ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการศึกษา  พลศึกษา  จิตวิทยา  และโภชนาการ  

หรอื สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  หรอืทางอื่นที่  ก.ท.  รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้  

หรอืคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 

   หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

  ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต าแหน่งผู้ช่วยสันทนาการ  โดย

ปฏิบัติงานสันทนาการ  รวมทั้งปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  และตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ค่าตอบแทน 

 ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  15,000.-  บาท   
 

*************************************************************************** 
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9) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จ านวน  1   อัตรา 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  โดยควบคุมการจัดการงานต่างๆ  หลายด้าน  เช่น  

งานธุรการ  งานบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย

เอกสาร  งานระเบียนแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูล  สถิติ  งานสัญญา  เป็นต้น  หรือปฏิบัติงาน

เลขานุการที่ยากพอสมควร  เช่น  รา่ง  โต้ตอบหนังสอื  แปลเอกสาร  เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับ

การประชุม  บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ  และ

รายงานอื่นๆ  ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ติดตามผล

การปฏิบัติตามมตขิองที่ประชุม  หรอืผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่

เกี่ยวข้อง 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรี  หรอืเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านีทุ้กสาขาวิชาที่  ก.พ. , ก.ค.  หรอื  ก.จ.  รับรอง หรือ

ทางอื่นที่  ก.จ.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 

   หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

  ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป  โดยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป  หรืองานเลขานุการ  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  และ

ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ค่าตอบแทน 

 ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  15,000.-  บาท   
 

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

10) ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์  จ านวน  1   อัตรา 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์  โดยท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล  สถิติ  ข้อคิดเห็น  ท่าที  

ความรู้สึกของประชาชนที่แสดงออก  หรือจากสื่อมวลชนต่างๆ  และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์แห่งชาติ  ส ารวจกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์  น ามา

ประมวลสรุปเพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร  ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ระดับสูง  ศึกษา  ค้นคว้าเรื่อง

ต่างๆ  ประกอบการวิเคราะห์วิจัย  วางแผนการประชาสัมพันธ์ และเพื่อประกอบการพิจารณา  วาง

หลักเกณฑ์และปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆ  เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์   และปฏิบัติหน้าที่

อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

/คุณสมบัติ... 
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 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางสื่อสารมวลชน  วารสารศาสตร์  นิเทศศาสตร์  

ประชาสัมพันธ์  การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร์  บริหารธุรกิจ  อักษรศาสตร์  สารสนเทศ  การจัดการ  

การโฆษณา  คอมพิวเตอร์  การท่องเที่ยว  การโรงแรม  ภาษาต่างประเทศ  หรือทางอื่นที่  ก.ท.  

ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

   หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

  ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต าแหน่งผู้ ช่วยนักวิชาการ

ประชาสัมพันธ์  โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  และ

ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ค่าตอบแทน 

 ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  15,000.-  บาท   
 

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

11) ผู้ช่วยนักวิชาการเงนิและบัญชี     จ านวน  1   อัตรา 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น  

จัดท าฎีกา  ตรวจสอบการตั้งฎีกา  เบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด  

บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีแยกประเภท  จัดท ารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจ าเดือน  

จัดท าประมาณการรายได้รายจ่ายประจ าปี   พร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงาน ด าเนินการเกี่ยวกับงาน

ขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ วิเคราะห์  ประเมินผลและการติดตามผลการใช้

จา่ยเงนิงบประมาณรายจ่าย  และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่น

ที่เกี่ยวข้อง 

  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

 ได้รับปริญญาตรี  หรอืเทียบได้ไม่ต่ ากว่านีท้างบัญชี พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ หรอืทางอื่น

ที่ ก.จ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

  หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

  - ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและ

บัญช ีโดยมีหนา้ที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงนิและบัญชี  รวมทั้งปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  

และตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ค่าตอบแทน 

 - ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  15,000.-  บาท 
 

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

/พนักงานจา้งตามภารกิจ... 
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 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งส าหรับผู้มีทักษะ  ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน  ๔ ป ี

 

1) พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง    จ านวน  1  อัตรา 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 -  งานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  ตลอดจนบ ารุงรักษา  และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ของ

เครื่องจักรกลขนาดกลาง ชนิดใดชนดิหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

 1)  รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์  ขนาดต่ ากว่า 150 บ.ีเอช.พ.ีลงมา 

 2)  รถตักทุกชนิด  (LOADER ALL TYPES) 

 3)  รถกะบะเท  ความจุตัง้แต ่5-10 ลูกบาศก์หลา 

 4)  รถพ่นยาง  (BITUMINOUS DISTRIBUTER) 

 5)  รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่  20 ตันลงมา 

 6)  รถตีเส้น  (ROAD MARKER) 

 7)  รถบดไอน้ า  ขนาดตั้งแต่  8  ตันขึน้ไป 

 8)  รถบดสั่นสะเทือน  ขนาดตั้งแต ่ 8  ตันขึน้ไป 

 9)  รถบดล้อเหล็ก  2  ล้อ  ขนาดตั้งแต่  8  ตันขึน้ไป 

 10)  รถบดล้อเหล็ก  3  ล้อ  ขนาดตั้งแต ่ 8  ตันขั้นไป 

 11)  รถกลิง้ตนีแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง  ขนาดตั้งแต่  8  ตันขึ้นไป 

 12)  รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง  ขนาดตั้งแต ่ 8  ตันขึ้นไป 

 13)  รถยกชนิดงาแซะ  (FORK LIFT)  เกินกว่า  5  ตัน 

 14)  รถยกชนิดแครีเครน  (KARRY CRANE)  เกินกว่า  5  ตัน 

 -  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 - มีความรู ้ ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติ ไม่ต่ ากว่า  5  ปี  จะต้องมีหนังสอืรับรอง

จากหน่วยงานหรอืส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 

 ค่าตอบแทน 

 - ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ  15,000.-  บาท 
 

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

 

 

 

 

 

 


