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ประกาศเทศบาลตาบลเวียงลอ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลเวียงลอ
...............................................
ด้ว ยเทศบาลตาบลเวีย งลอ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลื อกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยอาศัยอานาจตามหมวด 4 การสรรหาและเลือกสรร
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2559) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลเวียงลอ จานวน 6 อัตรา ดังนี้
๑. ตาแหน่งทีเ่ ปิดรับสมัคร มีดังนี้
กองการศึกษา
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ)

จานวน 1 อัตรา

กองคลัง
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จานวน 1 อัตรา

กองสาธารณสุขฯ
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

กองช่าง
1. พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา)
(ปฏิบัติหน้าที่งานขับรถกระเช้า)
จานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ)
จานวน 1 อัตรา
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๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่
สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(7) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๒) ไม่ เ ป็ น ข้ าราชการหรื อลู ก จ้า งของส่ ว นราชการ พนัก งานหรือ ลู กจ้ า งของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทาทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
(๑๔) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักบวช หรือนักพรต
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๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้ สมั ครตาแหน่ งใดจะต้องเป็นผู้ มี คุณสมบัติ เฉพาะส าหรั บต าแหน่ งนั้ น รายละเอี ยดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
3. หน้าที่ ความรับผิดชอบของตาแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ผู้สมัครใดที่ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตาบลเวียงลอ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ที่สานักปลัดเทศบาล (งานการเจ้าหน้าที่) เทศบาลตาบลเวียงลอ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา ระหว่าง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียด
ได้ที่ สานั กปลั ดเทศบาล (งานการเจ้ าหน้าที่) เทศบาลตาบลเวียงลอ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา โทรศัพท์
๐๕๔-4๔๗๑๙๙ , 091-8538376 (วีรยุทธ)
5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอี ย ดในใบสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริง และสาเนารับรองความถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย อย่างละ
๑ ชุด ไปยื่นในวันสมัคร ดังนี้
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่ แว่นตาดา ถ่ า ยไว้ ไ ม่ เ กิ น สามเดื อ น
ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาวุฒิการศึกษาหรือสาเนาประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าผู้สมัคร
เป็น ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษา พร้อมรับรอง
สาเนา จานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะของโรงพยาบาล) ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่
วันตรวจร่างกาย จานวน ๑ ฉบับ
(๖) สาเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว,ชื่อสกุล(ถ้ามี)
(๗) สาเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A ๔ เท่านั้น
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ค่าสมัครทุกตาแหน่ง
100 บาท
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ทางเทศบาลตาบลเวียงลอจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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7. เงื่อนไขในการสมัคร
- ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรอง
ตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่ว ไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัค รดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
- ผู้สมัครสามารถสมัครได้ตาแหน่งเดียว เท่านั้น
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตาบลเวียงลอ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร ณ สานักงาน
เทศบาลต าบลเวี ย งลอ และทางเว็ บ ไซต์ เ ทศบาลต าบลเวี ย งลอ
www.tedsabanwianglow.com
หัว ข้อ “ประกาศรายชื่อ กาหนดวัน เวลา สถานที่ส อบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงกาหนดการจะประกาศให้ทราบตามสถานที่ และเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น
9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
9.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่ว ไป (ภาค ก.) สอบข้อปรนั ย(คะแนนเต็ม 100
คะแนน)
(1) ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น ทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ
และสังคม
(2) ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
- การคิดคานวณ อนุกรม การสรุปความ จับประเด็น วิเคราะห์
เหตุการณ์ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
(3) ด้านภาษาไทย ทดสอบความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษา การอ่าน
จับใจความ สรุปความ การตีความ การเลือกใช้ภาษา กลุ่มคา การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
(4) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(5) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และแก้ไขเพิ่มเติม
9.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) สอบข้อเขียนปรนัย
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ทดสอบความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่
ตามที่กาหนดไว้แนบท้ายประกาศรับสมัครนี้
9.3 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
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10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ภาค ข และ ภาค ค.
โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ในทุกภาคส่วน
11. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
๑1.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรร โดยเรี ยงลาดับจากผู้ได้คะแนนสู งสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน
ผู้ที่มีเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๑1.๒ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้น
บัญชี
๑1.๓ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการรับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ผ่านการสรรหา
และเลือกสรร
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งในระยะเวลาที่กาหนด เว้นแต่มี
เหตุจาเป็นและได้แจ้งให้ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียกตัว
(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง
ในตาแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
12. ระยะเวลาการจ้าง
14.1 พนัก งานจ้ า งตามภารกิจ จะทาสั ญ ญาจ้า งไม่เ กิน 4 ปี โดยผู้ ผ่ า นการ
เลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลเวียงลอ ตามลาดับในบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลื อกสรร โดยจะดาเนิ น การจ้ างก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด พะเยา ให้ ความ
เห็นชอบ
14.2 พนักงานจ้างทั่วไป จะทาสัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้อง
ทาสัญญาจ้างตามที่ เทศบาลตาบลเวียงลอ กาหนด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(นางอุบลวรรณ เข็มเพชร)
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงลอ
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หน้าที่ คุณสมบัติ และค่าตอบแทน ในตาแหน่งที่รับสมัคร
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเวียงลอ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลเวียงลอ
ลงวันที่
พฤศจิกายน 2561
ชื่อตาแหน่ง
กองการศึกษา
1. ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
การเงินและ
บัญชี
(ปฏิบัติหน้าที่
โรงเรียน
เทศบาล
เวียงลอ)
กองคลัง
2. ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
การเงินและ
บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

ค่าตอบแทน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธกี ารที่ชัดเจน ภายใต้
การกากับ แนะนา ตรวจสอบและปฏิบตั ิงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
(เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ
9,400 บาท
และเงินเพิ่ม
การครองชีพ
ชั่วคราว เดือน
ละ 2,000
บาท

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธกี ารที่ชัดเจน ภายใต้
การกากับ แนะนา ตรวจสอบและปฏิบตั ิงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
(เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
หรือ

อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ
9,400 บาท
และเงินเพิ่ม
การครองชีพ
ชั่วคราว เดือน
ละ 2,000
บาท
อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ
10,840 บาท
และเงินเพิ่ม
การครองชีพ
ชั่วคราว เดือน
ละ 2,000
บาท
อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ
11,500 บาท
และเงินเพิ่ม
การครองชีพ
ชั่วคราว เดือน
ละ 1,785
บาท

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยการ
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับ
ทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่
ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับ
ทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
ได้
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กอง
สาธารณสุขฯ
3. ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
สาธารณสุข
ชุมชน

เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานสาธารณสุข
ชุมชน ซึ่งจาเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้
ความสามารถ หรือความชานาญงานค่อนข้างสูง
ภายใต้การตรวจสอบโดยทัว่ ไป หรือตามคาสั่ง
หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ
และปฏิบัตหิ น้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การ
พยาบาล การแพทย์แผนไทยซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษา
วิชาสามัญหรือทางอื่นที่ ก.ท.กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรือ

๒. ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ทางการสาธารณสุข การพยาบาลซึ่งมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอื่นที่ ก.ท. กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรือ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่
ต่ากว่านี้ทางการแพทย์แผนไทยหรือทางอื่นที่ ก.ท.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
4. ผู้ช่วยเจ้า
พนักงาน
ธุรการ

กองช่าง
5. คนงาน
ทั่วไป
(พนักงานขับ
เครื่องจักร
ขนาดเบา)
(ปฏิบัติหน้าที่
งานขับรถ
กระเช้า)

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ตอ้ งใช้
ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การกากับ
ตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคาสั่งหรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยูอ่ ย่างกว้างๆ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ . ,ก.ท.
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มา
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชัว่ โมง หรือ

- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
- ปฏิบัติหน้าที่ขบั รถกระเช้า

1. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามทีก่ ฎหมายกาหนด

อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ
10,840 บาท
และเงินเพิ่ม
การครองชีพ
ชั่วคราว เดือน
ละ 2,000
บาท
อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ
11,500 บาท
และเงินเพิ่ม
การครองชีพ
ชั่วคราว เดือน
ละ 1,785
บาท

อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ
9,400 บาท
และเงินเพิ่ม
การครองชีพ
ชั่วคราว เดือน
ละ 2,000
บาท
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิ
อัตรา
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทกุ สาขาวิชา ที่ ก.จ.,ก.ท. ค่าตอบแทน
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มา เดือนละ
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน 11,500 บาท
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
และเงินเพิ่ม
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง การครองชีพ
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการ
ชั่วคราว เดือน
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชัว่ โมง
ละ 1,785
บาท
อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ
9,000 บาท
และเงินเพิ่ม
การครองชีพ
ชั่วคราว เดือน
ละ 1,000
บาท
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6. คนงาน
ทั่วไป (ปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยงาน
ธุรการ)

- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป หรืองานอื่นที่
1. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
ในหน้าที่
มอบหมาย
- ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสาร
บรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การกากับ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคาสั่ง หรือแบบ
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียด
ถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ
9,000 บาท
และเงินเพิ่ม
การครองชีพ
ชั่วคราว เดือน
ละ 1,000
บาท
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หลักสูตรในการสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเวียงลอ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลเวียงลอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ชื่อตาแหน่ง
กองการศึกษา
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
(ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเทศบาล
เวียงลอ)

กองคลัง
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

หลักสูตรในการสอบ ภาคความรูค้ วามสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
1. ความรูเ้ กี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
2. ความรูเ้ กี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงกลังทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 )
3. ความรูเ้ กี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
4. ความรูเ้ กี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานการเงิน (ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน
และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
5. ความรู้ทเี่ กี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัต”ิ ของตาแหน่ง ที่สมัครสอบ
1. ความรูเ้ กี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
2. ความรูเ้ กี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงกลังทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 )
3. ความรูเ้ กี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
4. ความรูเ้ กี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานการเงิน (ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน
และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
5. ความรู้ทเี่ กี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัต”ิ ของตาแหน่ง ที่สมัครสอบ
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กองสาธารณสุขฯ
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน

4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองช่าง
5. คนงานทั่วไป
(พนักงานขับเครื่องจักรขนาด
เบา) (ปฏิบัตหิ น้าที่งานขับรถ
กระเช้า)
6. คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ)

1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสาธารณสุขเบื้องต้น ได้แก่
- หลักการพยาบาลเบื้องต้น การฟืน้ ฟูสุขภาพ
- การควบคุมและปูองกันโรค
- การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งาน
อนามัยโรงเรียน งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานทางด้าน
ระบาดวิทยา
7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ปุวย
8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัต”ิ ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.
2548
4. ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)
5. ความรูเ้ กี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
6. ความรู้ทเี่ กี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัต”ิ ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
1. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
2. ความรูเ้ กี่ยวกับปูายจราจร
3. มารยาทและจิตสานึกในการขับรถ
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.
2548
4. ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)
5. ความรูเ้ กี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
6. ความรู้ทเี่ กี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัต”ิ ของตาแหน่งที่สมัครสอบ

