
 
      

 

 ประกาศเทศบาลตำบลพระลับ 
      เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานจาง 
                                      .................................................. 
  ดวยเทศบาลตำบลพระลับ  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงาน
จางตามภารกิจ  และพนักงานจางท่ัวไป  ใหดำรงตำแหนงที่วางตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป   
(2561-2563)    ของเทศบาลตำบลพระลับ   อำเภอเมืองขอนแกน   จงัหวัดขอนแกน    
            ฉะนั้น   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 ประกอบมาตรา 15 ประกอบมาตรา 22,24 
แหงพระราชบัญญัติ   ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542    และประกาศคณะกรรมการ
พนกังานเทศบาลจงัหวัดขอนแกน  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนกังานจางสำหรับเทศบาล และที่
แกไขเพิ่มเติม  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2547  จึงประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจาง
เปนพนักงานจาง  ดังนี้ 
  1.   ตำแหนงที่จะรับสมัคร 
     1.1  ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ 
   สำนักปลัด 
   - ตำแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ  เลขที่ตำแหนง 01-ภ-007 จำนวน 1อตัรา  
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
- ตำแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ เลขที่ตำแหนง 06-ภ-028  จำนวน1อัตรา 
    1.2ประเภทพนักงานจางทั่วไป 
กองการศึกษา 
- ตำแหนงคนงาน  เลขที่ตำแหนง  08-ภ-005จำนวน   1   อัตรา 
     2.   คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการจางเปนพนักงานจาง  ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหนง   ดังนี้ 
        2.1  คณุสมบัติทั่วไป   ดังนี ้
   1)   มีสัญชาติไทย 
   2)   มีอายุไมต่ำกวา  18  ป  และไมเกิน  60  ป 
                               3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง 
 เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 
   4)   ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                               5)   ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได    ไรความ  
  สามารถ  หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในประกาศกำหนดโรคที่เปน ลักษณะตองหามเบื้องตนสำหรับ
พนกังานจางเทศบาล  ดังนี ้

          ( ก )   โรคเรื้อนในระยะติดตอ   หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนที่ 
                รังเกียจแกสังคม 
          ( ข )   วัณโรคในระยะอันตราย 
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          ( ค )   โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจ 
          ( ง )   โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
( จ )   โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 ๖)ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจา 
หนาที่ในพรรคการเมอืง   

7) ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถ่ิน 
8) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกเพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา  เวนแตโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
9) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ   ปลดออก หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรอื 

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
10)ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ 

หนวยงานอ่ืนของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
หมายเหตุผูผานการคัดเลือกในวันสัญญาจางจะตองไมเปนผูดำรงตำแหนงทาง 

การเมืองกรรมการพรรคการเมืองเจาหนาที่พรรคการเมืองผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถิ่นขาราชการหรือ
ลูกจางพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถ่ิน 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง  ผูสมัครตำแหนงใดจะตองมีคุณสมบัติ  
เฉพาะสำหรับตำแหนง   ตามแนบทายประกาศนี้   
      3. การสมัคร และสถานท่ีรับสมัคร 
        ใหผูสมัครรับใบสมัครไดที่   งานการเจาหนาที่    สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบล
พระลับ  ตั้งแตวันที่  19พฤศจิกายน   2562–27พฤศจิกายน  256๒  ตั้งแตเวลา  08.30 น.  -16.30  
น. ในวันและเวลาราชการ 
  4. เอกสาร และหลักฐานที่ตองนำมาย่ืนพรอมใบสมัคร 
        ผูประสงคจะสมัคร  ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร  พรอมดวย
หลักฐานซึ่งผูสมัครไดรับรองสำเนาถูกตอง และลงลายมือชื่อกำกับไวในเอกสารทุกฉบับ  ดังตอไปนี้ 

     4.1  ใบสมัคร      
     4.2   รปูถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดำ   ขนาด  1  นิ้ว  ถายครั้งเดียว  

กัน ไมเกิน  1  ป  จำนวน  3  รูป โดยเขียนชื่อ – สกุล   ตำแหนงที่สมัครสอบไวดานหลังรปูถายทุกรูป 
                         4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ 

4.4 สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน  1   ฉบับ 
                         4.5 สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ 
                         4.6 ใบรบัรองแพทย จำนวน  1  ฉบับ 
                         4.7 สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เชน   ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  และ 
หลักฐานการเกณฑทหาร ใบขับข่ี  ฯลฯ (ถามี) จำนวน  1  ฉบับ 
                        4.8   หนังสือรับรองการทำงานจากนายจาง หรอืจากหนวยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได
ปฏิบัติ  ประสบการณการทำงาน  การฝกงาน  การฝกอบรม  ผลงาน ( ถามี )   จำนวน 1 ฉบับ 
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  สำหรับการรับสมัครสรรหา และเลือกสรรคร้ังนี้  “ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรอง ตนเอง
วาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏ
วาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน  เทศบาลตำบลพระลับ จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติใน
การสมัคร  และไมมีสิทธิไดรับการจัดจางใหดำรงตำแหนงใด  ๆ  
  5.   คาธรรมเนียมในการสมัคร 
        ผูสมัครทุกตำแหนงตองชำระคาธรรมเนียมการสมัคร  ตำแหนงละ  100.-  บาท 
  6.   วิธีการสรรหา และเลือกสรร 
         เทศบาลตำบลพระลับ จะดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจางเปน
พนักงานจาง  โดยการประเมินยึดหลัก   “สมรรถนะ”   ท่ีจำเปนตองใชสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนงตาม
วิธีการสรรหาและเลือกสรรที่เทศบาลกำหนด   ประกอบดวย 
ตำแหนง ผูเจาพนักงานธุรการวิธีการสรรหาและเลือกสรร  ทั้ง  ๓  ภาค  ดังนี้ 

6.1 ภาคความรูความสามารถทั่วไป  ( 100  คะแนน  ) 
6.2  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง  ( 100  คะแนน ) 
6.3    ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง  ( สอบสัมภาษณ  100  คะแนน ) 
              ใหประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ  ท้ังนี้   
อาจใชวิธีอื่นใดเพ่ิมเติมก็ได  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมดานตาง ๆ เชน  ความรูที่อาจใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่และความรูในเรื่องราวการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ และประสบการณ 
ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ  จริยธรรม และคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานทั้งสังคมและ
สิ่งแวดลอม ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน 
ตำแหนง คนงาน  (พนกังานจางทั่วไป) วิธีการ 
สรรหาและเลือกสรร  เฉพาะ  ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง  ( สอบสัมภาษณ  100  คะแนน )ดังนี้ 
 -  ใหประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ  ท้ังนี้  อาจ
ใชวิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมก็ได  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมดานตาง ๆ เชน  ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่และความรูในเรื่องราวการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ และประสบการณ 
ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ  จริยธรรม และคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานท้ังสังคมและ
สิ่งแวดลอม ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน 
  7.   เกณฑการตัดสิน 
        ผูท่ีถือวาผานเกณฑการตัดสินในการสรรหา และเลือกสรร  จะตองเปนผูที่ไดคะแนนใน
แตละภาคที่สรรหาไมต่ำกวารอยละ  60 
                   8.   การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 
                                 เทศบาลตำบลพระลับ จะประกาศแจงรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร และวัน 
เวลาสถานที่  ดำเนินการสรรหา และเลือกสรร  ในวันที่   29พฤศจิกายน   2562 ทั้งนี้   
หากคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรร    ตรวจพบภายหลังวาผูสมัครผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่
กำหนด หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ    คณะกรรมการ ฯ จะตัดสิทธิผูนั้นมิใหเขารับการสรรหาและเลือกสรร หรอื
พิจารณาไมใหผานการสรรหา และเลือกสรร หรือถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
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  9.  วัน   เวลา  และสถานที่สรรหา และเลือกสรร 
  เทศบาลตำบลพระลับ  จะดำเนินการสรรหา และเลือกสรร 
ในวันที่  2ธันวาคม  2562  เวลา  08.30 น.   -  16.30  น.  ณ  หองประชุมสภา  สำนักงานเทศบาล
ตำบลพระลับ 
                    10.   ระยะเวลาการจาง 
                                 -  พนักงานจางตามภารกิจ  มีระยะเวลาการจางไมเกิน 4 ป  ไมกอนวันท่ีมติ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกนเห็นชอบ สำหรับพนักงานจางทั่วไปทำสัญญาจางไมเกิน  
๑ ป  หรือเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน  เรื่องหลักเกณฑ และเงื่อนไข
เก่ียวกับพนักงานจางสำหรับเทศบาล 
 11.   การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
                                  เทศบาลตำบลพระลับ  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร  ในวันที่ 4ธันวาคม   
2562   โดยเรียงลำดับท่ีจากผูผานการเลือกสรร   ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาคะแนนต่ำสุดตามลำดับ  แยก
เปนราย  สำนัก / กอง ตาง ๆ  โดยผูท่ีมีคะแนนอยูในลำดับที่ดีกวาจะไดรับการจัดจางกอนผูที่อยูในลำดับ
ถัดไป กรณีท่ีมีผูผานการเลือกสรรไดคะแนนรวมเทากันจะพิจารณาจากคะแนนความสามารถ  หรือทักษะ
เฉพาะของบุคคลในเรื่องตาง ๆ  ที่จำเปนตอการปฏิบัติงานตามขอ  6.1 กอน  ถาคะแนนความสามารถหรือ
ทักษะเฉพาะของบุคคลยังคงเทากันอีก   ก็ใหผูรับเลขประจำตัวกอนเปนผูอยูในลำดับที่ 
สูงกวา 

       ทั้งน้ี   จะขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรไว  1 ป  นับแตวันประกาศผลการเลือกสรร  บัญชี
ผูผานการเลือกสรรซึ่งไดขึ้นบัญชีแลวดังกลาว  เม่ือเทศบาลตำบลพระลับ ไดเปดรับสมัครใน 
ตำแหนงเดียวกันนี้อีก  และไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรแลว   บัญชีผูผานการเลือกสรรในตำแหนงเดียวกัน
ในครั้งน้ีเปนอันยกเลิก 
             12.   การจัดจาง 
         -   ผูผานการเลือกสรรจะไดรับการจัดจางตามลำดับในบัญชีในแตละตำแหนง  
         -   ในวันทำสัญญาจางผูทำสัญญาตองไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น  หรือเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  8พฤศจิกายน พ.ศ.  256๒ 

 

 

    (นายวีรชาติ  เวโรจนสรรค) 
รองปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาท่ี 
                                                 นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก  1  แนบทายประกาศ ฯ  ลงวันท่ี   8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
“คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง “ 

......................................................................................... 
ผูท่ีสมัครสอบจะตองเปนผูสำเร็จการศึกษาและไดรับอัตราเงินเดือน  ดังนี้ 
 

ตำแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ(พนักงานจางตามภารกิจ) 
 

หนาที่และความรบัผิดชอบหลัก    
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจำเปนตองใชผูสำเร็จการศกึษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดาน
ธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน 
ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ดานตางๆ ดังน้ี  

 1. ดานการปฏิบัติการ   
1.1 ปฏิบัตงิานธุรการ งานสารบรรณ  งานบรหิารทั่วไป ไดแก  การรับ – สงหนังสือ   

การลงทะเบียน รับหนังสือ  การรางโตตอบหนังสือราชการ  การบันทึกขอมูล  การจัดทำฎีกาเบิกจายเงิน     
และการพิมพเอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตางๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพ่ือสนับสนุนใหงาน 
ตาง ๆ ดำเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได  

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือ สะดวก 
ตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ 

 1.3 รวบรวมขอมูล  จัดเก็บขอมูลสถิต ิ เชน  สมุดลงเวลาปฏิบัตริาชการ  รายชื่อ  
พนักงาน  ขอมูลจำนวนบุคลากร  เอกสารอื่น ๆ  ที่เปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกตอการ 
คนหาสำหรับใชเปนหลักฐานตรวจสอบได 

 1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ ที่  
เก่ียวของกับการดำเนินงาน เพ่ือใหแนใจวาเอกสารทั้งหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด  

1.5 จัดทำและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ 
 เพ่ือแจงใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรับทราบ หรือดำเนินการตางๆ ตอไป   

1.6 ดำเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหนวยงาน เชน  
การจัดเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะ และ
สถานที่ เพื่อใหการดำเนินงานดานพัสดุครภุัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เปนไปอยางถูกตอง และม ี
ความพรอมใชงานอยูเสมอ  
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัตงิาน  เชน  เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน       (ธรรมาภิบาล)  และ
เอกสารที่เก่ียวของกับการตรวจ  เพ่ือนำไปใชปรับปรงุการปฏิบัติงาน     

1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพ่ือใหการ  
ประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม  

1.9 จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการประชุม การ  
ฝกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพ่ือใหเอกสารท่ีถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการ 
ดำเนินงานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา  
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1.10 ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร  เชน  จัดเตรยีมเอกสารเพ่ือเปดเผย ตาม พ.ร.บ.  
ขอมูลขาวสาร  เพื่อใหผูที่ตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร  

1.11 อำนวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงาน  
     ในเรื่องการประชุม และการดำเนินงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม 
กำหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค 

 1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ  
          ที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครภุัณฑ        
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด  

 2. ดานการบริการ  
2.1 ใหคำปรึกษาและแนะนำในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูที่มาติดตอ และ  

หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
2.2 ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เก่ียวของ  

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น   
2.3 ใหบรกิารขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพ่ือใหไดรับขอมูลที่จะนำไปใช 

ประโยชนได ตอไป  
2.4 ผลิตเอกสารตางๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และ 

ปฏิบัตหินาที่อื่นท่ีเก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย  
คณุสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง   มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน  
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรอื ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต     
หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ 
ไดรบัการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 

 2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 
 ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรอื ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต     
หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ 
ไดรบัการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง  

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ำกวาน้ี     
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรอื ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต     
หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ 
ไดรบัการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 

ระยะเวลาจาง     ไมเกิน  4    ป 
อัตราคาตอบแทน 

                           -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)อัตราคาตอบแทนเดือนละ9,400บาท 
                           -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)อัตราคาตอบแทนเดือนละ10,840 บาท 
                           -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)อัตราคาตอบแทนเดือนละ11,500บาท 
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ตำแหนงคนงาน  (พนักงานจางทั่วไป) 
1.หนาที่และความรับผิดชอบ 
 -ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

                    ๒. ลักษณะงาที่ปฏิบัติ 
 -ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

                    3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
                      -มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ 
                     4. ระยะเวลาจาง 
                      -ไมเกิน  1  ป 

5.อัตราคาตอบแทน 
 -อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9000  บาท  ,คาครองชีพ 1,000 บาท 

 


