เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลงวันที่
ธันวาคม 2557

 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี
๑) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จานวน 4 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของบัตรที่ได้วาง
รูปไว้แล้ว หรือให้ตรงกับกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก ที่จาแนกไว้แล้ว บันทึก
ข้อมูลลงในบัตร หรือเทปหรือจานแม่เหล็ก เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องเจาะหรือเครื่อง
บันทึกและปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึก ษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุ ก
สาขาวิชาที่ ก.พ. , ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หรือทางอื่นที่ ก.จ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในสั งกัด องค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธ านี ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทปหรือเทป
แม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,400.- บาท
***************************************************************************

/2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ...

-22) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

จานวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับงานธุรการ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เก็ บ และค้ น หาหนั ง สื อ กรอกแบบฟอร์ ม และร่ า งหนั ง สื อ โต้ ต อบแบบง่ า ยๆ
ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข และตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสาเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสาร
หลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวม
ข้อมูลและสถิตทิ ั่วไป ช่วยทาบันทึกย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
ช่วยติดต่ออานวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รั บ ประกาศนี ย บัต รวิ ชาชีพ หรือ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ากว่า นี้ทุ ก สาขาที่ ก.พ. , ก.ค. หรื อ ก.จ.
รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่นอ้ ยกว่า 12 ชั่วโมง
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โดยมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานธุ ร การและงานสารบรรณ รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น
ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,400.- บาท
***************************************************************************
3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่
ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค
หรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่างๆ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทาทะเบียนยานพาหนะ การโอนกรรมสิทธิ์
ติ ด ตามให้ มี ก ารซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษา ซ่ อ มแซมตามก าหนดเวลาที่ ฝ่ า ยเทคนิ ค ก าหนดไว้ จ าหน่ า ย
ยานพาหนะที่ชารุด เสื่อมสภาพ และการเบิก จ่ายพัสดุทางช่าง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ย นแปลง
รายการเก็ บรัก ษา และให้บ ริก ารเอกสารสาคัญ ของทางราชการ เช่น ทะเบีย นประวัติข้าราชการ
ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ การรวบรวม
ข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
/คุณสมบัติ...
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1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ
ก.จ. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่ว ยงานของรัฐ ที่ใ ช้ เ วลาการฝึก อบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรื อทางอื่น ที่ ก.จ.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ
ก.จ. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.จ.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โดยมี หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานธุ ร การและงานสารบรรณ รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้า ที่ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 10,840.- บาท (สาหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้) หรือ 11,500.- บาท (สาหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี)้
หมายเหตุ สามารถปฏิ บั ติง าน ณ พิ พิ ธ ภั ณฑ์ ป ระวั ติ ศาสตร์เ มือ งท่า ทอง อ.กาญจนดิ ษ ฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี ได้
***************************************************************************
4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
จานวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสารวจ รวบรวมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เผยแพร่ผลงาน
นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และปฏิบัติงานเผยแพร่แจกจ่ายข่าวสาร และเอกสารให้ความรู้
ในด้านต่างๆ ติดต่อต้อนรับชีแ้ จงและอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

/คุณสมบัติ...
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๑. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค หรื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้ ท างบั ญ ชี พาณิ ช ยการ
เลขานุ ก าร เทคนิ ค การตลาด การธนาคารและธุ ร กิ จ การเงิ น ภาษาต่ า งประเทศ บริ ห ารธุ ร กิ จ
คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว หรือทางอื่นที่
ก.จ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้ หรือ
๒. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้ ท างบั ญ ชี พณิ ช ยการ
การตลาด การขาย การเงินการธนาคาร ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ
การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เลขานุการ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
- ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่นื
ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน
- ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 10,840.- บาท (สาหรับผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี)้ หรือ 11,500.- บาท (สาหรับผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่าหรือไม่ต่ากว่านี)้
หมายเหตุ สามารถปฏิ บั ติง าน ณ พิ พิ ธ ภั ณฑ์ ป ระวั ติ ศาสตร์เ มือ งท่า ทอง อ.กาญจนดิ ษ ฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี ได้
**************************************************************************
5) ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
จานวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานเกี่ ย วกั บ งานช่างเครื่องกลที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากทางเทคนิค ตามที่ไ ด้รับ
มอบหมาย เช่ น ตรวจ ทดสอบ สร้า ง ซ่อม ประกอบ ดัด แปลง ติ ดตั้งบ ารุงรั ก ษาเครื่อ งจัก ร
เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกั บโลหะ ควบคุมการทางานของเครื่องจักร
เครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ช่วยในการคานวณรายการและประมาณราคาในการ
ดาเนินงานดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

/คุณสมบัติ...
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- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชี พเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล
ช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ.กาหนดไว้ใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านีท้ างเขียนแบบเครื่องกล ช่างยนต์
เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก าหนดว่าใช้เ ป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
- ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ ยวกับงานช่างเครื่องกล รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน
- ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 10,840.- บาท (สาหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้) หรือ 11,500.- บาท (สาหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี)้
***************************************************************************
6) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
จานวน 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ ย วกั บ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ท าหน้าที่ศึก ษารายละเอีย ดของงานที่ไ ด้รับ การ
วิเ คราะห์จัด ระบบและวางแผนไว้แล้ว และเขีย นคาสั่งโดยละเอีย ดให้เครื่องจัก รประมวลผลทางาน
ทดสอบความถูกต้องของคาสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคาสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทางาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนคาสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทางาน รวมทั้งปฏิบัติ
หน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
/ค่าตอบแทน...

-6ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 15,000.- บาท
หมายเหตุ สามารถปฏิ บั ติง าน ณ พิ พิ ธ ภั ณฑ์ ป ระวั ติ ศาสตร์เ มือ งท่า ทอง อ.กาญจนดิ ษ ฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี ได้
***************************************************************************
7) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เช่น ทาหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ
เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย จัด ทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
และโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการระดับชาติ
ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านีท้ างสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
- ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วเิ คราะห์
นโยบายและแผน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายแผน รวมทั้งปฏิบัติ
หน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน
- ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 15,000.- บาท
***************************************************************************

/8) ผูช้ ่วยสันทนาการ...

-78) ผู้ช่วยสันทนาการ

จานวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย กีฬาเพื่อการแข่งขัน
และกีฬาเพื่ออาชีพ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็ก และ
เยาวชนนอกระบบและเด็กเร่ร่อน สารวจข้อมูล สถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กีฬ าและนันทนาการ
ติดตามประเมินผลกิจกรรมเยาวชน บริหารงานศูนย์เยาวชน และบารุงรักษาสนามกีฬา อุปกรณ์การ
กีฬา ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา
ประเมินผล ป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึก ษาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
อย่างมีมาตรฐาน ประสานนโยบายและจัดทายุทธศาสตร์ของเทศบาล และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รณรงค์ปลูกฝังแนวคิดในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แก่เด็กและเยาวชน
ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณ ภาพและทักษะชีวิตสาหรับนักเรียน นักศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ
หรือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้
หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาแหน่งผู้ช่วยสันทนาการ โดย
ปฏิบัติงานสันทนาการ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 15,000.- บาท
***************************************************************************

/9) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่...

-89) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จานวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ย วกับการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมการจัดการงานต่างๆ หลายด้าน เช่น
งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย
เอกสาร งานระเบี ย นแบบแผน งานรวบรวมข้ อมู ล สถิ ติ งานสั ญ ญา เป็ น ต้ น หรื อ ปฏิ บั ติ ง าน
เลขานุการที่ยากพอสมควร เช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับ
การประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และ
รายงานอื่นๆ ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผล
การปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าส่วนราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านีท้ ุกสาขาวิชาที่ ก.พ. , ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง หรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป โดยปฏิบัติงานบริหารงานทั่ วไป หรืองานเลขานุการ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 15,000.- บาท
***************************************************************************
10) ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ ยวกั บงานประชาสัมพันธ์ โดยทาหน้าที่รวบรวมข้อมูล สถิติ ข้อคิดเห็น ท่าที
ความรู้สึกของประชาชนที่แสดงออก หรือจากสื่อมวลชนต่างๆ และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การด าเนินงานด้านประชาสั มพั นธ์ แห่งชาติ สารวจกิจกรรมเกี่ย วกั บ การประชาสัมพันธ์ นามา
ประมวลสรุปเพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ระดับสูง ศึกษา ค้นคว้าเรื่อง
ต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์วิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์ และเพื่อประกอบการพิจารณา วาง
หลักเกณฑ์และปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง

/คุณสมบัติ...

-9คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ
การโฆษณา คอมพิว เตอร์ การท่อ งเที่ย ว การโรงแรม ภาษาต่า งประเทศ หรื อทางอื่ นที่ ก.ท.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิ บั ติ ง านในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ ช าการ
ประชาสัมพันธ์ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เ กี่ยวข้อง และ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 15,000.- บาท
***************************************************************************
11) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น
จัดทาฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกา เบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ ตรวจสอบความถู กต้องของบัญชีเ งินสด
บัญ ชีเ งินฝากธนาคาร บัญ ชีแยกประเภท จัดท ารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจาเดือน
จัดทาประมาณการรายได้รายจ่ายประจาปี พร้อมทั้งจัดทาแผนการปฏิบัติงาน ดาเนินการเกี่ยวกับงาน
ขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ วิเ คราะห์ ประเมินผลและการติดตามผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านีท้ างบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่น
ที่ ก.จ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
- ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและ
บัญชี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
และตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน
- ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 15,000.- บาท
***************************************************************************
/พนักงานจ้างตามภารกิจ...
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 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งสาหรับผู้มีทักษะ ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี
1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

จานวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- งานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ขนาดต่ากว่า 150 บี.เอช.พี.ลงมา
2) รถตักทุกชนิด (LOADER ALL TYPES)
3) รถกะบะเท ความจุตงั้ แต่ 5-10 ลูกบาศก์หลา
4) รถพ่นยาง (BITUMINOUS DISTRIBUTER)
5) รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา
6) รถตีเส้น (ROAD MARKER)
7) รถบดไอน้า ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึน้ ไป
8) รถบดสั่นสะเทือน ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึน้ ไป
9) รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึน้ ไป
10) รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขั้นไป
11) รถกลิง้ ตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
12) รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
13) รถยกชนิดงาแซะ (FORK LIFT) เกินกว่า 5 ตัน
14) รถยกชนิดแครีเครน (KARRY CRANE) เกินกว่า 5 ตัน
- ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้องตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
- มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติ ไม่ต่ากว่า 5 ปี จะต้องมีหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
ค่าตอบแทน
- ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 15,000.- บาท
***************************************************************************

