
 
 

 

 

 
 

 ประกาศเทศบาลตําบลพอมิ่ง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ 

......................................................................... 

  ดวยเทศบาลตําบลพอมิ่ง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี ประสงคจะรับสมัครบุคคล 
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน ๑ ตําแหนง คือตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลตําบลพอมิ่ง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลพอมิ่ง 

  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปตตานี (ก.ท.จ.ปตตานี) 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรร ดังตอไปนี้  

๑. ประเภทของพนักงานจางชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง  
ประเภทพนักงานจาง  พนักงานจางตามภารกิจ    
ชื่อตําแหนง   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
เลขที่ตําแหนง  ภ ๐๘-๐๐๔ 
อัตราวาง   ๑ อัตรา 
อัตราคาตอบแทน  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑) 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัต ิ  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑) 
ระยะเวลาการจาง    ไมเกินคราวละ ๔ ปนับตั้งแตวันทําสัญญาจาง แตทั้งนี้ 

ตองไมกอนวันทีค่ณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปตตานี (ก.ท.จ.ปตตานี) มีมติเห็นชอบ 
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา
และเลือกสรร 
      ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบป 
 (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิต

ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับ
พนักงานสวนตําบล 

 (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน 
พรรคการเมือง 

 (๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
 (๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ 
 

   /(๙) ไมเปนขาราชการ...  
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  (๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 

 

      ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
           ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบ

ทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑) 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผูประสงคจะสมัครเพื่อเขารับสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ            

ใหขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลพอมิ่ง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี
โทรศัพท ๐ ๗๓๗๑ ๙๘๔๐ ตั้งแตวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลา
ราชการ (ภาคเชา เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.และภาคบาย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.) 

 

๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
 (๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๓x ๔ เซนติเมตร หรือ

ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใหเขียนชื่อ-สกุลหลังรูปถาย) 
 (๒) สําเนาประกาศนียบัตรที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร

และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคือ วันที ่๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครไดใหนํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

 (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
 (๔) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
 (๕) ใบรับรองแพทยที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเทานั้น (ฉบับจริง) ซึ่งออกใหไมเกิน 

๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามประกาศฯ ขอ ๒.๑ (๔) จํานวน ๑ ฉบับ 
 (๖) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส , ใบเปลี ่ยนชื่อ – นามสกุล 

(ในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
 (๗) หลักฐานการพนภาระทางทหาร จํานวน ๑ ฉบับ นําฉบับจริงมาแสดงดวย 

(เฉพาะผูสมัครเพศชาย) 

 ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ 
ลงชื่อกํากับไวดวย   

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
      ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางจะตองรับผิดชอบใน 

การตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให
ถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตาม
คุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว  
หากตรวจสอบพบเมื่อใด ใหถือวาการรับสมัครและการเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นแตตน 
จะไมมีสิทธิไดรับการขึ้นบัญชีการสั่งจาง หรือถาไดรับการแตงตั้งทําสัญญาจางแลวก็จะสั่งใหพนจากตําแหนง
โดยพลัน 

/๓.๔ คาธรรมเนียม... 
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๓.๔ คาธรรมเนียมสมัคร 
     ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร  ๑๐๐.- บาท คาธรรมเนียมจะไมจาย

คืนเวนแตมีการยกเลิกการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต จึงจะจายคืน
คาธรรมเนียมการสมัครแกผูสมัครเฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้น  
     

๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

๔.๑ การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถฯ เทศบาล
ตําบลพอมิ่ง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถทักษะ และสมรรถนะ และ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บอรดประชาสัมพันธ
เทศบาลตําบลพอมิ่ง และทางเว็บไซต www.porming.go.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท 
๐ ๗๓๗๑ ๙๘๔๐ 

๔.๒ วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรูความสามารถฯ เทศบาลตําบลพอมิ่ง 
จะดําเนินการประเมินความรูความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา 
๐๙.๐๐ เปนตนไป ณ หองประชุมเทศบาลตําบลพอมิ่ง ดังนี้ 

 ๑) ทดสอบความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานดวยวิธีการสอบขอเขียน 
(ปรนัย)  จํานวน ๑๐๐ คะแนน  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
   ๒) ทดสอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ)  จํานวน ๑๐๐ คะแนน 
เวลา ๑๓.๓๐ น.เปนตนไป 

  ๕. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
      ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑) 

  ๖. เกณฑการตัดสิน 
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรู

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูได

คะแนนรวมเทากันจะใหผูผานการเลือกสรรทีไ่ดภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่
สูงกวา หากภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนงยังเทากันอีก จะพิจารณาจากลําดับในการสมัครสอบของผูที่ได
สมัครกอน 

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
เทศบาลตําบลพอมิ่งจะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง

ตามภารกิจ ตามลําดับคะแนนที่สอบได ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บอรดประชาสัมพันธ
เทศบาลตําบลพอมิ่ง และทางเว็บไซต www.porming.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 
๐ ๗๓๗๑ ๙๘๔๐ โดยบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด 
๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณ ี

 

  ๘.  การรายงานตัว 
      ผูผานการสรรหาและเลือกสรรที่ ไดคะแนนสูงสุดจากการประกาศรายชื่อผูผาน 
การเลือกสรรใหมารายงานตัวกับเทศบาลตําบลพอม่ิง ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
หากผูผานการเลือกสรรที่ ไดคะแนนสูงสุดไมมารายงานตัว ตามเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์  
 

/เทศบาล... 
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เทศบาลตําบลพอมิ่ง จะพิจารณาจากประกาศรายชื่อผูที่ไดคะแนนรองลงมาตามลําดับ เพื่อมารายงานตัวและ
ทําสัญญาจางตอไป 
 

      ๙.  การทําสัญญาจาง 
           ผูผานการสรรหาและเลือกสรรที่ ไดคะแนนสูงสุดจากการประกาศรายชื่อผูผาน 
การเลือกสรรที่มารายงานตัวกับเทศบาลตําบลพอมิ่ง ทําสัญญาจางกับเทศบาลตําบลพอมิ่งเมื่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปตตานีเห็นชอบ และหากผูผานการสรรหาและเลือกสรรที่ไดคะแนนที่สูงสุดไม
ประสงคจะทําสัญญาจางกับเทศบาลตําบลพอมิ่ง หรือทําสัญญาจางแลว แตกรณีที่ยังไมครบระยะเวลาการจาง
ตามสัญญา และประสงคที่จะขอลาออกหรือเลิกจาง เทศบาลตําบลพอมิ่งสามารถเรียกผูสอบที่ไดคะแนนลําดับ
รองลงมาตามประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกเพื่อทําสัญญาจางกับเทศบาลตําบลพอมิ่ง โดยไมจําเปนตอง
ประกาศรับสมัครใหม 

  ๑๐.  เงื่อนไข 
          ๑๐.๑ ผูผานการคัดเลือกจะตองเขาทําสัญญากับเทศบาลตําบลพอมิ่ง โดยมีผูค้ําประกัน 
ซึ่งเปนขาราชการประจํา ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๓ หรือเทียบเทาเปนผูค้ําประกัน 
          ๑๐.๒ จะตองเขาปฏิบัติหนาที่ ณ เทศบาลตําบลพอมิ่ง เมื่อ ก.ท.จ. ปตตานี เห็นชอบ 
และทําสัญญาจาง เมื่อไดรับแจงจากเทศบาลตําบลพอม่ิง 
                 ๑๐.๓  ผูผานการคัดเลือกซึ่งเขาทําสัญญาเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลพอม่ิง 
จะตองปฏิบัติงานภายใตประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปตตานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง และ กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

  จึงเรียนมาเพ่ือประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที ่ ๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
  
  

                      (นายมะก็รี  ตาเยะ) 
                                                       นายกเทศมนตรีตําบลพอม่ิง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๑- 
 

 
 
 

รายละเอียดแนบทายประกาศเทศบาลตําบลพอมิ่ง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ 

ลงวันที่  ๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 

 ๑.  หนาที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย   
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
  ๑. ดานการปฏิบัติการ  
     ๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ไดแก การรับ – สงหนังสือ  
การลงทะเบียน รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน และ
การพิมพเอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตางๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพื่อสนับสนุนใหงาน 
ตาง ๆ ดําเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได 
     ๑.๒ จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวก
ตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ 
     ๑.๓ รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน  
ขอมูลจํานวนบุคลากร ขอมูลนักเรียน  เอกสารอื่น ๆ  ที่เปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกตอ
การคนหาสําหรับใชเปนหลักฐานตรวจสอบได 
     ๑.๔ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ  
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพื่อใหแนใจวาเอกสารทั้งหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจาก
ขอผิดพลาด 
     ๑.๕ จัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ  
เพื่อแจงใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรับทราบ หรือดําเนินการตางๆ ตอไป 
     ๑.๖ ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหนวยงาน เชน 
การจัดเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะ และ
สถานที่ เพื่อใหการดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เปนไปอยางถูกตอง และ 
มีความพรอมใชงานอยูเสมอ 
     ๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน  เชน  เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน  และเอกสาร
ที่เก่ียวของกับการตรวจ  เพื่อนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
     ๑.๘ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อให 
การประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม 
     ๑.๙ จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุม การฝกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพื่อใหเอกสารที่ถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการดําเนินงานตางๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา 

/๑.๑๐ ปฏิบัติงาน... 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 
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     ๑.๑๐ ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร  เชน  จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปดเผย ตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสาร เพื่อใหผูที่ตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร 
     ๑.๑๑ อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงานในเรื่อง
การประชุม และการดําเนินงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค 
     ๑.๑๒ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ  
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ และงานประชุม เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๒. ดานการบริการ 
     ๒.๑ ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูที่มาติดตอ และ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
     ๒.๒ ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อให
การปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น 
     ๒.๓ ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนได
ตอไป 
     ๒.๔ ผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
ที่ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา ๖ หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง 
  ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 
ทุกสาขาวิชาที่ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา ๖ หนวยกิต หรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง 
  ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชา 
ที ่ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา ๖ หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง 

 ๓. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินดังนี้ 
  (๑) ทดสอบความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานดวยวิธีการสอบขอเขียน (ปรนัย)  
จํานวน ๑๐๐ คะแนน  
      - มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นๆ
ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่

/มีความรู... 
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 - มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม 
แกการปฏิบัติงานในหนาที่           
 - มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
 - มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา  
  (๒) ทดสอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ)  จํานวน ๑๐๐ คะแนน 
      - ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติ
สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบจากการสัมภาษณ  
ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ  ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  
จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคม  และสิ่งแวดลอม  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  
ปฏิภาณ ไหวพริบ  และบุคลิกภาพอยางอื่น  เปนตน 

 ๔.  อัตราคาตอบแทน 
 - ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 

ใหไดรับคาตอบแทน  ๙,๔๐๐.-บาท  คาครองชีพชั่วคราว  ๒,๐๐๐.-บาท 
 

- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน
ใหไดรับคาตอบแทน  ๑๐,๘๔๐.-บาท  คาครองชีพชั่วคราว  ๒,๐๐๐.- บาท 

 

- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  
ใหไดรับคาตอบแทน  ๑๑,๕๐๐.-บาท  คาครองชีพชั่วคราว  ๑,๗๘๕.-บาท 
 ๕. สิทธิประโยชน  
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปตตานี (ก.ท.จ.ปตตานี) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 


