
  
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แฝก 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่แฝก   

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
------------------------------ 

 

   ด้วยเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่แฝก จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา
สังกัด กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

   อาศัยอำนาจตามความในข้อ  18 และ ข้อ 19  ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2547 ประกอบกับประกาศ
พนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3) ลง
วันที่  21  สิงหาคม  2557  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลแม่แฝก ดังนี้ 
 
 1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร     
 1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภทผู้มีคุณวุฒิ  สังกัด กองคลัง 
   1)  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา 

2.  คุณสมบัติของพนักงานจ้าง 
   2.1   ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม
ข้อ  4  แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง         
ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2547   ดังต่อไปนี้     

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปี  และไม่เกิน  60  ปี   
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ   

       หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนด 
 โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงาน เทศบาล   ดังนี้ 

(4.1)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม 

(4.2)  วัณโรคในระยะอันตราย 
(4.3)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(4.4)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(4.5)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 
 

/(5) ไม่เป็น..... 
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(5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 

       (6)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น   คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา 
 ท้องถิ่น 

(7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด  ให้จำคุกเพราะกระทำ 
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ 
ความผิดลหุโทษ 
(8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

2.2   ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งใด   ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ 
ตำแหน่งนั้น  ตามท่ีกำหนดไว้ใน ผนวก  ก. 
 
3.  ค่าตอบแทนที่จะได้รับ และระยะเวลาการจ้าง 

3.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)  มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี หรือ
ตามที่เทศบาลตำบลแม่แฝกเห็นว่าเหมาะสม  โดยจะได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,400.- บาท            
(.-เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน.-) และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

4.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ตัวตนเองได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่ วันที ่ 7 – 15 พฤศจิกายน  2562   ในวันและเวลาราชการ 

5.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องกรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วย
ตนเองดังต่อไปนี ้ 
   5.1  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน 1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   จำนวน  3  รูป 
   5.2  สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)  จำนวน  1  ชุด   
  5.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (พร้อมรับรองสำเนา)  จำนวน  1  ชุด   
   5.4  ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกำหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน นับจนถึงวันรับสมัคร  จำนวน  1  ฉบับ 
  5.5  สำเนาหลักฐานการศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)   จำนวน  1  ชุด 
   5.6  สำเนาหลักฐานอ่ืน  ๆ (ถ้ามี)   เช่น  ใบทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล    
(พร้อมรับรองสำเนา)    จำนวน  1  ชุด 
 
 

/5.7..... 
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5.7  ผู้สมัครฯ จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครราย
ใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่แฝก  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  และไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง  

6.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครทุกตำแหน่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ในอัตรา 100 บาท (.หนึ่งร้อยบาท-

ถ้วน.) เมื่อผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณ ี

7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร /วัน  เวลา  สถานที่ดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรร   

7.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  
ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่แฝก  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
  7.2  ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  วันที่  21  พฤศจิกายน  2562 ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลแม่แฝก  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
   7.3  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร วันที่ 22  พฤศจิกายน 2562 ณ  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  

8.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
    หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน   ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่
จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เทศบาลตำบลแม่แฝกกำหนด   

8.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
    8.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่
จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เทศบาลตำบลแม่แฝกกำหนด  ประเมินโดยวิธีทดสอบความรู้ 
ความสามารถทั่วไป  ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)  ทดสอบความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  บุคลิก ลักษณะ  ประสบการณ์ทำงาน ประวัติการศึกษา ความคิดริเริ่มในการทำงาน  
หรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็น
และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

8.2  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ข้อเขียน)  และภาค 
ความเหมาะสมกบัตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 

9.  เกณฑ์การตัดสิน และเงื่อนไขการจ้าง 
   ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนจากการดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เทศบาลตำบลแม่แฝกกำหนดแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
และเทศบาลจะดำเนินการทำสัญญาจ้างผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร เมื่อเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ  4  ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจา้ง ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2547  และประกาศพนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก  เรื่อง  มาตรฐาน 
 

/ทั่วไป... 
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ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3) ลงวันที่  21  สิงหาคม  2557  สำหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  เทศบาลจะดำเนินการจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ (ก.ท.จ. เชียงใหม่)     

10.  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
10.1  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะประกาศรายชื่อโดยเรียงตามลำดับที่ 

จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัว ผู้สมัคร
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
   10.2  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้   เทศบาลตำบลแม่แฝกจะขึ้นบัญชีไว้
เป็นเวลา  6  เดือน  นับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเสือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่    30  ตุลาคม   พ.ศ. 2562 
 

                                       
                         (นายอาทิตย์  วงศ์ทินบดี) 
                   นายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก 



ผนวก  ก. 
 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้างของเทศบาล    
(แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ  ลงวันที่  30 ตุลาคม 2562) 

 
 
ชื่อตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ตำแหน่งประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 
ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน 
รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร 
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา 
และเป็นหลักฐานทางราชการ  

1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูลจำนวน
บุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสำหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได ้ 

1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  

1.5 จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป  

1.6 ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บ
รักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ 
เพ่ือให้การดำเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ  

1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  

1.9 จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  
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1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  

1.11 อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม 
และการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์  

1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน
สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ ์งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
2. ด้านการบริการ  

2.1 ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  

2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่

เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง  

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 

ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโม 

อัตราค่าตอบแทน 
-  ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท (.-เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน.-) 
-  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 

เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
 
 


	3.ประกาศรับสมัคร-PDF-ลงเว็บ (1)
	ผนวก-ก-PDF-ลงเว็บ

