(สำเนำ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
________________
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัครสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ)
-ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน

๑

อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตาแหน่งสาหรับผู้มีทักษะ)
-ตาแหน่งช่างกลเรือ

จานวน

๑

อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
๑)ตาแหน่งคนงาน
๒)ตาแหน่งคนสวน

จานวน
จานวน

๑
๒

อัตรา
อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔ ของประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ....

-๒๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รั ฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๙ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ ตาบลลาภู
อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ในวันและเวลาราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริงและสาเนารับรองถูกต้อง มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน
๖ เดือน) จานวน ๓ รูป
๔.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กาหนดออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สาเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร ได้แก่ สด.๔๓ , สด.๘ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานช่างกลเรือจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(เฉพาะผู้สมัครสอบในตาแหน่งช่างกลเรือ) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๘ สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล(กรณีชื่อตัวและ
หรือชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาหลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร จะต้องรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง
ทุกฉบับ
๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตรา ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืน
ให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ)

/๖.การประกาศ...

-๓–
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
รายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิเ ข้ า รั บการสรรหาและเลื อกสรร จะประกาศให้ ท ราบก่ อ นการด าเนิ น การ
สรรหาและเลือกสรรไม่น้อยกว่า ๕ วัน โดยปิดประกาศไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หรือทางเว็บไซต์
www.narathiwatpao.go.th หรือ ติด ต่อ สอบถามได้ ที่ ฝ่า ยบริห ารงานบุ คคล ส านัก ปลั ด องค์ การบริห ารส่ว น
จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โทร. ๐-๗๓๕๑-๗๙๖๐ ในวันและเวลาราชการ และให้เป็นหน้าที่
ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อและวัน เวลา สถานที่เลือกสรรเอง
๗. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับ
การปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นตามที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสกาหนด ซึ่งประกอบด้วย
(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานและ
(ค) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
๘. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๙. การประกาศผลการเลือกสรร
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยปิดประกาศไว้ ณ สานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หรือทางเว็บไซต์ www.narathiwatpao.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โทร.
๐-๗๓๕๑-๗๙๖๐
๑๐. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๑๐.๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลาดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง(ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(ภาค ค)เท่ากัน
ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง(ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง(ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนน
เท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ
๑๐.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กาหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีการสรรหา และเลือกสรร
ในตาแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งใหม่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน ในตาแหน่ง
เดียวกันถือว่ายกเลิก
/๑๑.การบรรจุ...

-๔๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตาแหน่ง จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส ตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส(ก.จ.จ.นราธิวาส)
อนึ่ง สาหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ผู้สมัครได้ตรวจสอบ และรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและหากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสรรและทาสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทาสัญญาจ้าง
แล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

บัญชีรำยละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงำนจ้ำง
แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนรำธิวำส เรื่อง รับสมัครสรรหำและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงำนจ้ำง ลงวันที่ 9 ตุลำคม ๒๕๖1
_____________
๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ
การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย
และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความ
สะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็น
หลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูลจานวนบุคลากร
เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา
การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ เพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ
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1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และ
โครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่
ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และ
การดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกาหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ
งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์
และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้ำนกำรบริกำร
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพือ่ ให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
ค่าตอบแทน
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ค่าตอบแทน ๙,๔๐๐ บาท
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ค่าตอบแทน ๑๐,๘๔๐ บาท
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ค่าตอบแทน ๑๑,๕๐๐ บาท
2. ตำแหน่งช่ำงกลเรือ จำนวน 1 อัตรำ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1.1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางช่างยนต์ หรือ
1.2 ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ หรือ
1.3 ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ
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-31.4 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างกลเรือของเรือที่มีขนาดไม่เกิน 250 ตันกรอส มาไม่น้อยกว่า
5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือ
มีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับช่างกลเรือที่ไม่ยาก ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคาสั่ง
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1)ควบคุมและเฝ้าระวังระบบเครื่องยนต์ ระบบการขับเคลื่อนในขณะนาแพขนานยนต์ออกปฏิบัติงานบริการ
คนโดยสาร โดยคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินเรือเป็นสาคัญ
2)แก้ไขปัญหาขัดข้องของแพขนานยนต์ ในขณะปฏิบัติงานคนโดยสาร
3)เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงของแพขนานยนต์ และทาการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องของเครื่องยนต์และเกียร์ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด
4)ทาการซ่อมบารุงแพขนานยนต์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
5)ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
อัตราค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
3. ตำแหน่งคนงำน จำนวน 1 อัตรำ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเครื่องหมายจราจรถนนสายต่างๆที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนภารกิจในการให้การสนับสนุนแก่ส่วนราชการอื่นที่
ร้องขอไปจนถึงการดาเนินงานในช่วงรับเสด็จฯ
ระยะเวลำกำรจ้ำง ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
อัตรำค่ำตอบแทน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
4.ตำแหน่งคนสวน จำนวน ๒ อัตรำ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบารุงดูแลรักษาต้นไม้ และไม้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสานักงาน
และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยะเวลำกำรจ้ำง ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี
อัตรำค่ำตอบแทน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
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