
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

***************************** 
 ด้ วยองค์ การบริ หารส่ วนต าบลดงบั ง   จะด า เนิ นการสรรหาบุ คคล เ พ่ือ เป็ นพนักงานจ้ า ง                   
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  จ านวน  ๑  ต าแหน่ง   

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒   มาตรา  ๑๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๖   แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร-ส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๔๕  แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒๓)   ลงวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๑  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง   จึงประกาศรับ
สมัครสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือสั่งจ้าง  ผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้  
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของพนักงานจ้าง/ลักษณะงาน/ชื่อต าแหน่ง/ความ 
รับผิดชอบของต าแหน่ง/ระยะเวลาจ้าง/ค่าตอบแทนที่จะได้รับ  
ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้   (ผนวก ก.) 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่เริ่มสมัคร  ดังนี้ 
  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  ตามประกาศของคณะกรรมการของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๔๗  หมวด  ๔ ข้อ ๔  
ก าหนดให้ผู้ซึ่งจะเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี  และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เปน็ผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา 
ท้องถิ่น 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า 
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

  /(๙)  ไม่เป็น... 
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(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ( ผนวก ก.)                                                                                                        

๒.๓ ส าหรับภิกษุสามเณร   ไม่สามารถสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการสรรหาและ 
เลือกสรรได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งได้ทั้งนี้ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/
๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ  ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๒๒ 
กันยายน  ๒๕๒๑ 

๓.  เอกสารและหลักฐานที่จะใช้ในการสมัครสอบ 
  ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงบัง  ตั้งแต่วันที่   ๒๐-๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕6๓  ในวันและเวลาราชการ 

๓.๒  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา  ขนาด  ๑.๕ × ๒ นิ้ว  โดยถ่ายครั้ง 

เดียวกันไม่เกิน  ๑  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  ๓  รูป 
(๒) วุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา 

ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตัวจริงพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจในวันปิดรับสมัคร 

(๓) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๔) บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา   จ านวน  ๑  ฉบับ 

   (๕) ใบรับรองแพทย์  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติพนักงานจ้าง  ซึ่งออก
ให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จ านวน  ๑  ฉบับ 
     (๖ )  หลั กฐาน อ่ืน  ๆ  ใบทหารกอง เกิน  (สด . ๙ )   ใบ เปลี่ ยนชื่ อ  – นามสกุ ล                
ใบส าคัญการสมรส  พร้อมส าเนา  ๑  ฉบับ 

๓.๓ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร โดยต้องกรอกรายระเอียดในใบสมัครพร้อม
ยื่นหลักฐานตาม วัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด กรณียื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัคร และหากมีการ
ปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการสมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย   

๓.๔ หากภายหลังปรากฏว่าผูส้มัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติตาม 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลดงบังจะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัคร  และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและองค์การบริหารส่วนต าบลดง
บังจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้     

๔.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร   ๑๐๐.-  บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  

ด าเนินการสอบสรรหาดังกล่าวในรูปคณะกรรมการโดยยึดหลัก  สมรรถนะ  ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน  ยุติธรรม  และโปร่งใส 
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๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ  วัน  เวลา  สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  พร้ อมวัน  
เวลา  สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก   ในวันที่  ๒ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕6๓   ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงบัง  สอบข้อเขียน ในวันที่  ๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕6๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ
สอบสัมภาษณ์หรือภาคปฏิบัติ  ในวันที่  ๓  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕6๓ ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  จะด าเนินการสรรหาบุคคลในรูปของคณะกรรมการ ด้วยวิธีการ
สอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์  โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติในต าแหน่ง ตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  ก าหนด  ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(๒) ความสามารถหรือทักษะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(๓) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลที่จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  ได้ก าหนดหลักสูตรและวิธีการสอบในการเลือกสรร 

ดังนี้   
  ภาค  ก.  

(๑) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป    (คะแนนเต็ม      ๑๐๐   คะแนน) 
(๒) ทดสอบความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม      ๑๐๐   คะแนน) 

ภาค  ข. 
 (๑)  สอบสัมภาษณ์หรือการปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม      ๑๐๐   คะแนน) 

  
๗.  เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหา จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า    ร้อยละ  
๖๐  และมีคะแนนรวมทั้ง  ๒ ภาค  เฉลี่ยแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การสรรหา 

๘.  การประกาศผลและขึ้นบัญชีผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหา  ในวันที่  ๕  มีนาคม  
พ.ศ.๒๕6๓  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนเท่ากันจะ
พิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก
ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้บัญชีมีอายุ  ๑   ปี  นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรร
หา  เพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานในต าแหน่งนั้นต่อไป  เว้นแต่  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  จะมีการ
สอบแข่งขันข้ึนใหม่  ให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 
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๙.  การสั่งจ้างและการแต่งตั้ง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  จะสั่งจ้างและแต่งตั้งบุคคลที่ผ่านการสรรหาได้ในต าแหน่ง  
พนักงานจ้าง  ตามล าดับผู้ที่มีคะแนนสูงสุดก่อน  และหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เรียบร้อยแล้ว  โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒  เดอืน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕6๓ 

 

                (ลงชื่อ)  ชูวิทย์   ร่องแซง   
                     (นายชูวิทย์   ร่องแซง) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก. 
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เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   ลงวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  256๓     
********************************************************************************* 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 

๑.ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข   จ านวน  ๑  ต าแหน่ง 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชนที่ค่อนข้างยาก 
ตามแนวทาง  ค าชี้แจง  และคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่กว้าง ๆ ภายใต้การก ากับ  ตรวจสอบหรือสอนงานเป็นระยะ  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ให้บริการทางสาธารณสุข  ได้แก่  การบริการออกตรวจสุขภาพร่างกาย  การให้ 

ค าแนะน าช่วยเหลือสงเคราะห์  การให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไป การให้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก งานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล  การควบคุม
ป้องกันโรค  เป็นต้น  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
      1.2 ให้บริการสาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางส่ งเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม  เช่น  เครื่องพ่นยาฆ่าลูกน้ า  เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์  ผงทรายอะเบท  เป็นต้น  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน 
      1.3 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น  การจัดหาถังขยะให้เพียงพอ  
การแยกประเภทขยะส าหรับการน าไปรีไซเคิล เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
      1.4 ส ารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานสถิติ  เพ่ือใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพในด้าน
อนามัยแม่และเด็ก  ด้านส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้านโภชนาการ  ด้านสุขาภิบาล 
      1.5 ให้ค าแนะน าและสาธิตวิธีการและแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่  การป้องกัน
โรคติดต่อตามฤดูกาล การป้องกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลที่พักอาศัยและชุมชน  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  งาน
โภชนาการ  การวางแผนครอบครัว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานทันตสาธารณสุข เป็นต้น  เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี
      1.6 ให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในงานส่งเสริม
สุขภาพต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
      1.7 จัดท าโครงการในงานส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ เช่น การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตาม
ฤดูกาล การปรับปรุงด้านโภชนาการตามร้านอาหารในชุมชน  การปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน  
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
      1.8 จัดฝึกอบรมและทบทวนความรู้ในงานส่งเสริมสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 
      1.9 จัดเก็บ ดูแลรักษา  และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพให้มี
สภาพและจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน 
      1.10 ศึกษา  และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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  2.ด้านการบริการ 
     2.1 ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้องต้น  แก่ประชาชน เพ่ือใช้ในการ
ดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม 
     2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ            

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย 

ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้    

2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข  การพยาบาล  โภชนาการ การแพทย์แผนไทย 
พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้    

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางการ 
สาธารณสุข  โภชนาการ  การแพทย์แผนไทย  เวชกิจฉุกเฉิน  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ      
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้    
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานสาธารณสุขอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย ระเบียบ 

บริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง  แม่นย า 
6. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ใน 

ความรับผิดชอบ 
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความ 

รับผิดชอบของต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนอัตราเงินเดือนดังนี้ 
คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน  อัตราเงินเดือน 9,400  บาท เงินเพ่ิมการครอง

ชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมเป็นเงินจ านวน  11,400 บาท 
คุณวุฒิ ปวท.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  อัตราเงินเดือน 10,840 บาท เงนิเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว 2,000 บาท รวมเป็นเงินจ านวน  12,840  บาท 
คุณวุฒิปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  อัตราเงินเดือน 11,500 บาท เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  

1,785 บาท รวมเป็นเงินจ านวน  13,285 บาท 
ทั้งนี้เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย 

ระยะเวลาการจ้าง 
ผู้ที่ได้รับการสั่งจ้าง  จะมีระยะเวลาไม่เกิน  ๔  ปี   


