
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลครบุรีใต้  อ าเออครบุรี  ังหววงดคครราสีีาา  าีควาาประีหค์ัะด าเคิคการ
ีรรวาและเลือกีรรบุคคลเพ่ือเป็คพคงกหาคั้าห  ประั าปีหบประาาณ 2565 (ครง้หที่ 2)เพ่ือาาปฏิบงติหาค
ใว้บริการประสาสคและบริการีาธารณะต่าหๆ ตาาอารกิัขอหเทศบาล   
    

 อาศงยอ าคาัตาาควาาใคาาตรา  ๑๕  ประกอบาาตรา ๒๓  แว่หพระราสบงญญงติบริวารหาค
บุคคลี่วคท้อหถิ่ค พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แว่หประกาศคณะกรราการพคงกหาคเทศบาลังหววงด
คครราสีีาา เรื่อห วลงกเกณฑ์ทง่วไปเกี่ยวกงบพคงกหาคั้าห ลหวงคที่ ๒๕ าิถุคายค ๒๕๔๗ เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
ัึหประกาศรงบีางครบุคคลเพื่อีรรวาและเลือกีรรเป็คพคงกหาคั้าห  โดยาีรายละเอียดดงหต่อไปคี้ 

 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา ได้แก่ 

ต าแวค่ห ผู้ส่วยเั้าพคงกหาคพงีดุ  กอหคลงห                                   ั าควค ๑ องตรา 
1.2 พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่ 

ต าแวค่ห คคหาค ี าคงกปลงดเทศบาล                                          ั าควค 3 องตรา 
                     รายละเอียดต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครตามภาคผนวก ก (แนบท้ายประกาศ) 
 

2. ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

  ๑. าีีงญสาติไทย 
  ๒. าีอายุไา่ต่ ากว่า  ๑๘ ปีบริบูรณ์  และไา่เกิค  ๖๐  ปี 
  3. ไา่เป็คบุคคลล้าละลาย 
  4. ไา่เป็คผู้าีกายทุพพลอาพัคไา่ีาาารถปฏิบงติวค้าที่ได้ไร้ควาาีาาารถวรือัิต
ฟ่ัคเฟือคไา่ีาประกอบ  วรือเป็คโรคตาาคณะกรราการกลาหพคงกหาคเทศบาลก าวคด  ดงหคี้ 
        ก.  โรคเรื้อคใคระยะติดต่อวรือใคระยะที่ปรากฏอาการเป็คที่รงหเกียัแก่ีงหคา 
        ข.  วงณโรคใคระยะองคตราย 
        ค.  โรคเท้าส้าหใคระยะที่ปรากฏอาการเป็คที่รงหเกียัแก่ีงหคา 
        ห.  โรคติดยาเีพติดใว้โทษ 
        ั.  โรคพิษีุราเรื้อรงห 
 5. ไา่เป็คผู้ด ารหต าแวค่หทาหการเาือห  กรราการพรรคการเาือห วรือเั้าวค้าที่ใค
พรรคการเาือห 
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 6. ไา่เป็คผู้ด ารหต าแวค่หผู้บริวารท้อหถิ่ค คณะผู้บริวารท้อหถิ่ค ีาาสิกีอาท้อหถิ่ค 
 7. ไา่เป็คผู้เคยต้อหรงบโทษั าคุกโดยค าพิพากษาถึหที่ีุด  ใว้ั าคุกเพราะกระท า
ควาาผิดทาหอาญา เว้คแต่เป็คโทษี าวรงบควาาผิดที่ได้กระท าโดยประาาทวรือควาาผิดลวุโทษ 
 8. ไา่เป็คผู้เคยถูกลหโทษใว้ออก  ปลดออก  วรือไล่ออกัากราสการ รงฐวิีาวกิั  
วรือวค่วยหาคอื่คขอหรงฐ 
   9. ไา่เป็คข้าราสการวรือลูกั้าหขอหี่วคราสการ พคงกหาควรือลูกั้าหขอหวค่วยหาค
อ่ืค ขอหรงฐ รงฐวิีาวกิั วรือพคงกหาควรือลูกั้าหขอหราสการี่วคท้อหถิ่ค 
   หมายเหตุ  ผู้ผ่าคการีรรวาและเลือกีรรใควงคที่ท าีงญญาั้าหัะต้อหไา่เป็คผู้ด ารห
ต าแวค่หทาหการเาือห กรราการพรรคการเาือห เั้าวค้าที่ใคพรรคการเาือห ผู้บริวารท้อหถิ่ ค คณะผู้บริวาร
ท้อหถิ่ค ีาาสิกีอาท้อหถิ่ค  ข้าราสการวรือลูกั้าหี่วคราสการ พคงกหาควรือลูกั้าหขอหวค่วยหาคอ่ืคขอหรงฐ 
รงฐวิีาวกิั วรือพคงกหาควรือลูกั้าหขอหราสการี่วคท้อหถิ่ค 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้ีางครเข้ารงบการีรรวาและเลือกีรรัะต้อหเป็คผู้าีคุณีาบงติเฉพาะต าแวค่หตาาที่ระบุไว้ใค
รายละเอียดแคบท้ายประกาศคี้ ( อาคผควก ก )  
  ี าวรงบพระอิกษุวรือีาาเณร ทาหราสการไา่รงบีางครเข้ารงบการคงดเลือกและไา่อาัใว้เข้ารงบ
การคงดเลือกได้ ทง้หคี้ ตาาวคงหีือกราีารบรรณคณะรงฐาคตรีฝ่ายบริวาร ที่ คว 89/2501 ลหวงคที่ 27 
าิถุคายค  2501 และตาาควาาใคข้อ 5 ขอหค าีง่หาวาเถรีาาคา ลหวงคที่ 17 าีคาคา 2538 
 

 ๓. การรับสมัคร  
 ๓.๑  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

  ผู้ประีหค์ัะีางครเข้ารงบการีรรวาและเลือกีรรเป็คพคงกหาคั้าห ีาาารถขอรงบใบีางคร
และยื่คใบีางครวลงกฐาคด้วยตคเอห ใคระวว่าหวงคที่ 16 - 24  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตง้หแต่เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ ค. (ใควงคและเวลาราสการ) ณ หาคการเั้าวค้าที่ ี าคงกปลงดเทศบาล เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
อ าเออครบุรี ังหววงดคครราสีีาา  
  ๓.๒   เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันรับสมัคร 
  ผู้ีางครต้อหาายื่คใบีางครด้วยตคเอหต่อเั้าวค้าที่รงบีางครพร้อาวลงกฐาค  ซึ่หผู้ีางครได้รงบ
รอหี าเคาถูกต้อหและลหลายาือสื่อก ากงบไว้ใคเอกีารทุกแผ่คดงหคี้ 
  ๑.  รูปถ่ายวค้าตรหไา่ีวาวาวกและไา่ีวาแว่คตาด า  ขคาด  ๑  คิ้ว  ถ่ายครง้หเดียวไา่เกิค   
6  เดือค คงบถึหวงคปิดรงบีางครและใว้ผู้ีางครเขียคสื่อ  -  ีกุล   วลงหรูปถ่ายด้วยตงวบรรัห   ั าควค  ๓  รูป  
  ๒.   ี าเคาบงตรประั าตงวประสาสค          ั าควค  ๑  ฉบงบ 

3.   ี าเคาทะเบียคบ้าค            ั าควค  ๑  ฉบงบ 
4.   ใบรงบรอหแพทย์แีดหว่าไา่เป็คโรคที่ต้อหว้าาตาาประกาศคณะกรราการกลาหพคงกหาค

เทศบาลก าวคด ซึ่หออกใว้ไา่เกิค 1 เดือค คงบแต่วงคตรวัร่าหกาย            ั าควค  ๑  ฉบงบ 
  5.   ี าเคาวุฒิการศึกษา วรือวคงหีือรงบรอห และระเบียคแีดหผลการเรียค ั าควค  ๑ ฉบงบ 
  ๖.  ี าเคาวลงกฐาคอ่ืค  ๆ  เส่ค  ทะเบียคีารี  ใบเปลี่ยคสื่อ -  คาาีกุล,ใบวย่า,วรือใบ
ทวารกอหเกิค(ี.ด.43 วรือ ี.ด.8)  (ถ้าาี)                                                            ั าควค  ๑  ฉบงบ 
 

 
3/ ๓.๓  ค่าธรรา.... 



-3- 
 
  ๓.๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผู้ีางครเข้ารงบการีรรวาและเลือกีรรต้อหเีียค่าธรราเคียาการีางคร 10๐ บาท โดยส าระ
เหิคพร้อากงบการยื่คใบีางคร  ทง้หคี้ เาื่อีางครแล้วค่าธรราเคียาการีางครัะเรียกคืคไา่ได้ 

3.4 เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผู้ีางครเข้ารงบการีรรวาและเลือกีรรัะต้อหรงบผิดสอบใคการตรวัีอบและรงบรอหตคเอหว่า 
เป็คผู้าีคุณีาบงติทง่วไป และคุณีาบงติเฉพาะี าวรงบต าแวค่หตาาประกาศรงบีางครัริห วากอายวลงหปรากฏว่า 
ผู้ีางครคงดเลือกรายใดาีคุณีาบงติดงหกล่าวไา่ครบถ้วค เทศบาลต าบลครบุรีใต้ ัะถือว่าเป็ คผู้ขาดคุณีาบงติใค
การีางครเข้ารงบการีรรวาและเลือกีรร และไา่าีีิทธิได้รงบการั้าหเป็คพคงกหาคั้าห  
 

 ๔. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 เทศบาลต าบลครบุรีใต้  ัะด าเคิคการีรรวาและเลือกีรร เพ่ือปฏิบงติหาคโดยยึดวลงก          
”ีารรถคะ” ที่ั าเป็คต้อหใส้ี าวรงบการปฏิบงติหาคใคต าแวค่หที่รงบีางครคงดเลือก ประกอบด้วย ควาารู้ขอห
บุคคลใคเรื่อหต่าหๆ ที่ั าเป็คต่อการปฏิบงติหาค ควาาีาาารถวรือทงกษะเฉพาะขอหบุคคลใคเรื่อหต่าหๆ ที่ั าเป็ค
ต่อการปฏิบงติหาค และคุณลงกษณะอ่ืคๆ ขอหบุคคลซึ่หั าเป็ควรือเวาาะีาต่อการปฏิบงติ โดยวิธีการีอบ
ข้อเขียค, ีงาอาษณ์ วรือการทดีอบควาารู้ควาาีาาารถใควค้าที่ อย่าหใดอย่าหวคึ่ห วรือวลายอย่าหรวากงค 
 

 ๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร    
 เทศบาลต าบลครบุรีใต้  ัะประกาศรายสื่อผู้าีีิทธิเข้ารงบ การีรรวาและเลือกีรร                    
เป็คพคงกหาคั้าห ในวันจันทร์ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ี าคงกหาคเทศบาลต าบลครบุรีใต้  
อ าเออครบุรี  ังหววงดคครราสีีาา  
 

 ๖. ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร    
 เทศบาลต าบลครบุรีใต้ ัะด าเคิคการีรรวาและเลือกีรร ในวันพุธที่ 29 เดือน ธันวาคม  

พ.ศ. 2564 ตง้หแต่เวลา ๐๙.3๐ ค.เป็คต้คไป ณ ว้อหประสุาี าคงกหาคเทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเออครบุรี 
ังหววงดคครราสีีาา  

 

 ๗. เกณฑ์การตัดสิน การจ้าง และระยะเวลาการจ้าง  
ผู้ที่ัะถือว่าเป็คผู้ผ่าคการเลือกีรร ัะต้อหเป็คผู้ที่ได้รงบคะแคคใคการประเาิคไา่ต่ ากว่าร้อย

ละ ๖๐ ขอหการทดีอบแต่ละอาค และเทศบาลต าบลครบุรีใต้ัะั้าหผู้ที่ผ่าคการเลือกีรร โดยเรียหตาาล าดงบ
ผู้ที่ผ่าคการเลือกีรรตาาต าแวค่หและองตราที่เทศบาลได้ก าวคดไว้ (รายละเอียดแคบท้ายประกาศ)  

 

 ๘. ประกาศผลการคัดเลือก 
 เทศบาลต าบลครบุรีใต้  ัะประกาศรายสื่อผู้ผ่าคการเลือกีรร โดยเรียหล าดงบคะแคครวาัาก

ีูหลหาาตาาล าดงบ ในวันพฤหัสบดีที ่30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  ณ  ี าคงกหาคเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
อ าเออครบุรี  ังหววงดคครราสีีาา โดยขึ้คบงญสีรายสื่อผู้ผ่าคการีรรวาและเลือกีรรไว้าีก าวคด 1 ปี คงบแต่
วงคประกาศ  
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 ๙. การจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
  เทศบาลต าบลครบุรีใต้ ัะังดั้าหบุคคลเป็คพคงกหาคั้าหตาาล าดงบที่ัากบงญสีรายสื่อผู้ผ่าค
การีรรวาและเลือกีรร โดยควาาเว็คสอบขอหคณะกรราการพคงกหาคเทศบาลังหววงดคครราสีีาา 
 

  ัึหประกาศใว้ทราบโดยทง่วกงค 
 

ประกาศ   ณ  วงคที่   3   เดือค  ธงควาคา  พ.ศ.  ๒๕64 
  

 
 
 

(คายีาสาติ   เดสดอค) 
คายกเทศาคตรีต าบลครบุรีใต้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) 
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 

 
ประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 

 
ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

- ีงหกงดกอหคลงห   ั าควค  1  องตรา  

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบงติหาคใคฐาคะผู้ปฏิบงติหาคระดงบต้คซึ่หไา่ั าเป็คต้อหใส้ผู้ี าเร็ัการศึกษาระดงบปริญญา 

ปฏิบงติหาคพงีดุตาาแควทาห แบบอย่าห ขง้คตอค และวิธีการที่สงดเัค อายใต้การก ากงบ แคะค า ตรวัีอบ และ
ปฏิบงติหาคอื่คตาาที่ได้รงบาอบวาาย โดยาีลงกษณะหาคที่ปฏิบงติใคด้าคต่าห ๆ ดงหคี้   

1. ด้านการปฏิบัติการ  
 1.1 ปฏิบงติหาคขง้คต้คเกี่ยวกงบหาคพงีดุใคการังดวา ังดซื้อ ว่าั้าห การเก็บรงกษา ค าี่ห การ
ซ่อาแซา และบ ารุหรงกษาพงีดุครุองณฑ์อุปกรณ์เครื่อหาือเครื่อหใส้ต่าหๆ เพ่ือใว้อยู่ใคีอาพดีพร้อาต่อการใส้หาค  
 1.2 ท าทะเบียคการเบิกั่ายพงีดุการเก็บรงกษาใบี าคงญวลงกฐาคและเอกีารเกี่ยวกงบ พงีดุ 
เพ่ือรวบรวาไว้เป็คข้อาูลใคการด าเคิคหาค  
 1.3 ร่าหและตรวัีงญญาซื้อีงญญาั้าห วคงหีือโต้ตอบ บงคทึกย่อเรื่อหเกี่ยวกงบหาค พงีดุ เพ่ือ
เป็ควลงกฐาคใคการด าเคิคหาค  
 1.4 รายหาค ีรุปควาาเว็คเกี่ยวกงบหาคพงีดุ เพ่ือังดท ารายหาค และค าเีคอ ผู้บงหคงบบงญสา
ใควค่วยหาค  
 1.5 ศึกษาและเีคอควาาเว็คเกี่ยวกงบระเบียบหาคพงีดุ เพ่ือร่วาพงฒคาใว้ระเบียบ  การ 
ปฏิบงติหาคาีประีิทธิอาพและรวดเร็วยิ่หขึ้ค  
 1.6 สี้แัหรายละเอียดข้อเท็ััริหเกี่ยวกงบหาคพงีดุใว้การปฏิบงติหาคาีควาาโปร่หใีตรวัีอบ
ได ้ 
 1.7 ังดท าแผคการังดซื้อังดั้าหประั าเดือค ประั าไตราาี วรือประั าปี หบประาาณ ใว้
ีอดคล้อหกงบควาาต้อหการขอหวค่วยหาค พร้อาทง้หรายหาคผลการด าเคิคใว้ผู้บงหคงบบงญสา ทราบวลงหการด า 
เคิคแล้วเีร็ั  
 1.8 ศึกษาและติดตาาเทคโคโลยีอหค์ควาารู้ใวา่ๆ กฎวาาย และระเบียบต่าหๆ ที่ เกี่ยวข้อห
กงบหาคพงีดุ เพ่ือค าาาประยุกต์ใส้ใคการปฏิบงติหาคได้อย่าหาีประีิทธิอาพีูหีุด  

 2. ด้านการบริการ 
 2.1 ใว้ค าแคะค าเกี่ยวกงบระเบียบและวิธีการปฏิบงติหาคที่อยู่ใคควาารงบผิดสอบแก่ ผู้ร่วาหาค 
วรือวค่วยหาคที่เกี่ยวข้อห เพ่ือควาาเข้าใัองคดีใคการปฏิบงติหาค และใว้การด าเคิคหาคี าเร็ัลุล่วห  
 2.2 ประีาคหาคกงบบุคคลอายใควค่วยหาคเดียวกงค ต่าหวค่วยหาค วรือประสาสค ทง่วไป 
เพ่ือใว้บริการ วรือขอควาาส่วยเวลือใคด้าคที่ตครงบผิดสอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 าีคุณวุฒิอย่าหใดอย่าหวคึ่หดงหต่อไปคี้  
 1. ได้รงบประกาศคียบงตรวิสาสีพวรือเทียบได้ใคระดงบเดียวกงค ใคีาขาวิสาวรือทาหบงญสี  
เลขาคุการ เทคคิคการตลาด เศรษฐศาีตร์การธคาคารและธุรกิัการเหิค เทคคิควิศวกรราโยธา เทคคิคเขียค
แบบ วิศวกรราเครื่อหกล พาณิสยการ บริวารธุรกิั การังดการทง่วไป ส่าหโยธา ก่อีร้าห ส่าหเครื่อหกล ส่าห
ไฟฟ้า วรือใคีาขาวิสาวรือทาหอ่ืค ที่ ก.ั. , ก.ท. วรือ ก.อบต. ก าวคดว่าใส้เป็คคุณีาบงติเฉพาะี าวรงบ
ต าแวค่หคี้ได ้ 
 2. ได้รงบประกาศคียบงตรวิสาสีพเทคคิควรือเทียบได้ใคระดงบเดียวกงค ใคีาขาวิสาวรือทาห  
บงญสี เลขาคุการ เทคคิคการตลาด เศรษฐศาีตร์การธคาคารและธุรกิัการเหิค เทคคิควิศวกรราโยธา เทคคิค 
เขียคแบบวิศวกรรา เครื่อหกล พาณิสยการ บริวารธุรกิั การังดการทง่วไป ส่าหโยธา ก่อีร้าห ส่าหเครื่อหกล  
ส่าหไฟฟ้า วรืใคีาขาวิสาวรือทาหอ่ืค ที่ ก.ั. , ก.ท. วรือ ก.อบต. ก าวคดว่าใส้เป็คคุณีาบงติเฉพาะี าวรงบ
ต าแวค่หคี้ได ้ 
 3. ได้รงบประกาศคียบงตรวิสาสีพสง้คีูหวรือเทียบได้ไา่ต่ ากว่าคี้ ใคีาขาวิสาวรือทาหบงญสี 
เลขาคุการ เทคคิคการตลาด เศรษฐศาีตร์การธคาคารและธุรกิัการเหิค เทคคิควิศวกรราโยธา เทคคิคเขียค
แบบ วิศวกรรา เครื่อหกล พาณิสยการ บริวารธุรกิั การังดการทง่วไป ส่าหโยธา ก่อีร้าห ส่าหเครื่อหกล ส่าห
ไฟฟ้า วรือใคีาขาวิสาวรือทาหอ่ืค ที่ ก.ั. , ก.ท. วรือ ก.อบต. ก าวคดว่าใส้เป็คคุณีาบงติเฉพาะี าวรงบ
ต าแวค่หคี้ได ้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
 1. ควาารู้ที่ั าเป็คประั าีายหาค ประกอบด้วย  

1.1 ควาารู้ที่ั าเป็คใคหาค (ควาารู้เฉพาะทาหใคหาคที่รงบผิดสอบ) ระดงบ 1  
1.2 ควาารู้เรื่อหวลงกปรงสญาเศรษฐกิัพอเพียหตาาแควพระราสด าร ิขอหพระบาทีาเด็ัพระ

เั้าอยู่วงว ระดงบ 1  
1.3 ควาารู้เรื่อหหาคธุรการและหาคีารบรรณ ระดงบ 1  
1.4 ควาารู้เรื่อหกฎวาาย (ควาารู้เฉพาะทาหใคหาคที่รงบผิดสอบ) ระดงบ 1  
1.5 ควาารู้เรื่อหบงญสีและระบบบงญสี ระดงบ 2  
1.6 ควาารู้เรื่อหังดซื้อังดั้าหและกฎระเบียบพงีดุ ระดงบ 2  

 2. ทงกษะที่ั าเป็คี าวรงบการปฏิบงติหาคใคต าแวค่ห ประกอบด้วย  
2.1 ทงกษะการใส้คอาพิวเตอร์ ระดงบ 1  
2.2 ทงกษะการประีาคหาค ระดงบ 1  
2.3 ทงกษะการเขียควคงหีือราสการ ระดงบ 1  
2.4 ทงกษะการบริวารข้อาูล ระดงบ 1  

 3. ีารรถคะที่ั าเป็คี าวรงบการปฏิบงติหาคใคต าแวค่ห ประกอบด้วย  
  3.1 ีารรถคะวลงก 5 ีารรถคะ  
  3.1.1 การาุ่หผลีงาฤทธิ์ ระดงบ 1  
  3.1.2 การยึดาง่คใคควาาถูกต้อหและัริยธรรา ระดงบ 1  
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  3.1.3 ควาาเข้าใัใคอหค์กรและระบบหาค ระดงบ 1  
  3.1.4 การบริการเป็คเลิศ ระดงบ 1  
  3.1.5 การท าหาคเป็คทีา ระดงบ 1  
  3.2 ีารรถคะประั าีายหาค  
  3.2.1 การยึดาง่คใควลงกเกณฑ์ ระดงบ 1  
  3.2.2 การีง่หีาควาารู้และควาาเสี่ยวสาญใคีายอาสีพ ระดงบ 1  
  3.2.3 ควาาละเอียดรอบคอบและควาาถูกต้อหขอหหาค ระดงบ 1 
 

ระยะเวลาการจ้าง  

- ไา่ก่อคาติ ก.ท.ั.คา. ใว้ควาาเว็คสอบ ถึห 30 กงคยายค 2565  
 

อัตราค่าตอบแทน  

 1. คุณวุฒิประกาศคียบงตรวิสาสีพวรือคุณวุฒิอย่าหอ่ืคที่เทียบได้ใคระดงบเดียวกงค องตรา  
ค่าตอบแทคเดือคละ 9,400 บาท 

 2. คุณวุฒิประกาศคียบงตรวิสาสีพเทคคิควรือคุณวุฒิอย่าหอ่ืคที่เทียบได้ใคระดงบเดียวกงค  
องตราค่าตอบแทคเดือคละ 10,840 บาท  

 3. คุณวุฒิประกาศคียบงตรวิสาสีพสง้คีูหวรือคุณวุฒิอย่าหอ่ืคที่เทียบได้ไา่ต่ ากว่าคี้ องตรา 
ค่าตอบแทคเดือคละ 11,500 บาท  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565(ครั้งที่ 2) 
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 

 
ประเภท   พนักงานจ้างทั่วไป 

 
ชื่อต าแหน่ง   คนงาน 

- ีงหกงดี าคงกปลงดเทศบาล   ั าควค  3  องตรา  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบงติหาคที่ต้อหใส้แรหหาคทง่วไป  อายใต้การควบคุาขอหวงววค้าหาคผู้รงบผิดสอบและปฏิบงติ
วค้าที่อื่คตาาที่ได้รงบาอบวาาย 
 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบงติหาคใคี าคงกหาคและคอกีถาคที่วรือหาคอ่ืคใดที่เกี่ยวข้อห  และปฏิบงติหาคตาาที่
ผู้บงหคงบบงญสาาอบวาาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ผู้ีางครต้อหได้รงบวุฒิการศึกษาไา่ต่ ากว่าสง้คประถาศึกษาปีที่ 4 
2. าีควาารู้ควาาีาาารถเวาาะีาใคการปฏิบงติวค้าที่ตาาต าแวค่หคคหาค  

 

ระยะเวลาการจ้าง 

-  ไา่ก่อคาติ ก.ท.ั.คา. ใว้ควาาเว็คสอบ ถึห 30 กงคยายค 2565 
-  

อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
  -    องตราค่าตอบแทคเดือคละ  9,000.- บาท พร้อาค่าครอหสีพสง่วคราวตาาประกาศ
คณะกรราการพคงกหาคเทศบาลังหววงดคครราสีีาา เรื่อห วลงกเกณฑ์และเหื่อคไขเกี่ยวกงบการใว้พคงกหาค
เทศบาล ลูกั้าห และพคงกหาคั้าหขอหเทศบาลได้รงบเหิคเพ่ิาการครอหสีพสง่วคราว 1,000 บาท รวาเป็คเหิค
ทง้หีิ้ค 10,000 บาท ทง้หคี้อาัเปลี่ยคแปลหได้ตาากฎวาาย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


