
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองเรือ

*********************************

ด้วย เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัคร 
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น 

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที ่๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา 

และการเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้

๑) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ 

และการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม'ตากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม'เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟ้นเฟิอน 

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้

ก. โรคเร้ือนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก'สังคม

ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม

ง. โรคติดยาเสพติดให่โทษ
จ. โรคพิษสุราเร้ือรัง

(๕) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธึ๋ใจ

(๖) ไม'เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ใน 

พรรคการเมือง
(๗) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน

(๘) ไม'เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(๙) ไม1เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ
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(๑๐) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ในวันทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ของเทศบาลตำบลหนองเรือ ตามประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

หมายเหตุ ผู้ทีผ่่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง 

ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก 

สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 

พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน และต้องนำใบรับรองแพทย ์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า 

ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาลมายื่นด้วย

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว ้

ในรายละเอียดเก่ียวกับการ รับสมัคร ตามภากผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้

๓. การรับสมัครคัดเลือก
๓.® วันเวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน อย่างละ ๑ ฉบับ มายื่นในวันรับสมัคร ในระหวางวันที ่๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที ่๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานการเจ้าหน้าที ่ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที ่www.nongrua.go.th

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม,สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 

๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) จำนวน ๓ รูปและให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่ายด้วย
(๔) สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับ 

สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย ์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนด

โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกให้ไม่เกิน ๑ 

เดือน
(๗) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร 

จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีท่ีชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)

(๙) เอกสารแสดงความรู ้ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์ในการทำงาน (ถ้ามี) สำเนาถ่าย 
เอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A ๔ เท่านั้น และในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัคร เขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลง 

ชื่อกำกับไว้ด้วย

๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๑๐๐.- บาท (และจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ
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๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง 
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก 

รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

ในกรณีตรวจสอบพบว่าท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือ 

คุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม 

ประกาศรับสมัครดังกล่าว หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกหรือบัญชีผู้ได้รับการ 

คัดเลือกได้ตามแต่กรณีหากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  

ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ 

ประเมินสมรรถนะ
๔.๑ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ

เทศบาลตำบลหนองเรือ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ โดยเรียง 

ตามลำดับการสมัคร ในวันที ่๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยปิดประกาศไว ้ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ 

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที ่www.nongrua.go.th

๔.๒ การกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ

๑) วันที ่๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป สอบข้อเขียนและสอบ 

ภาคปฏิบัติ ณ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๒) วันที ่๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สอบสัมภาษณ ์ณ ที่สำนักงาน 

เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดในภาคผนวก ข 
แนบท้ายประกาศนี้

๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาค 

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ การดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่สอบได ้

คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู ่

ในลำดับที่สูงกว่า
๗. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

เทศบาลตำบลหนองเรือ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที ่

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ และทางเว็บไซต์ท่ี www.nongrua.go.th โดยบัญชี 

รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ป ีนับวันข้ึนบัญช ีหรือนับแต ่

วันประกาศ รับสมัครในตำแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี๋ใหม่แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีจะต้องทำสัญญาจ้างกับเทศบาลตำบลหนองเรือ โดยจะดำเนินการเรียกรายงาน 

ตัวเพื่อทำสัญญาจ้างตามลำดับที่ในประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น
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ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที ่ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองเรือ 

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โทร./โทรสาร ๐๔๓-๒๙๔๐๕๐ ในวันและเวลาราขการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที ่ฐ)Q เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล) 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ



ภาคผนวก ก.

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและลักษณะงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ 

ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏบิัติ

©.ด้านการปฏิบัติการ

๑.๑ ช่วยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป งานร้องเรียน ร้องทุกข์ได้แก่ การ 

รับ-ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังลือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปด้วยความ 

สะดวก ตรงตามเบีาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได ้จัดเก็บเอกสาร รวบรวมข้อมูล จัดเก็บ ข้อมูลสถิติ ตรวจสอบและ 

สอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐานหนังสือเวียน ดำเนินการ 
เกี่ยวกับพัสด ุครุภัณฑ์ยานพาหนะ อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน

๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ ให้บริการ 

ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาท่ี  ก.จ. 

ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม,น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการผิกอบรมทางด้านการ 

ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ  

หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการผิกอบรมไม ,น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา  

วิชาที ่ก.จ.. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยทิต หรือผ่านการอบรม 

ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยทิต หรือผ่านการฟิกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก 
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลา  

การฟิกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. 

,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม,น้อยกว่า ๖ หน่วยทิต หรือผ่านการอบรมทางด้านการ 

ใช้คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยทิต หรือผ่านการฟิกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฟิกอบรมไม่  

น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง



ภาคผนวก ข.

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ข่วยเจ้าพนักงานธรการ

จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์
๑. สอบความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

- ความรู้ความสามารถทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง, เศรษฐกิจและสังคม

- ความรู้ทางคณิตศาสตร ์1 ภาษาไทย 1 ความรู้ความสามารถรอบตัว

๒ . สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๘, (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๖๐ และ(ฉบับที ่๔) พ.ศ.๒๕๖๔

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก’องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเดิมถึงปัจจุบัน

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง

๓ . สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
โดยวิธีการประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ี จากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี ้อาจ 

ใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที'อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน 

หน้าที่ความสามารถ ประสบการณ ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคต ิคุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับ 
ผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิงแวดล้อม ความคิดริเริมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และ 

รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

ระยะเวลาการจ้าง คำตอบแหนและสิทธิประโยขน์

๑ . ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจมีกำหนดคราวละไม่เกิน ๔ ป ีและจะทำสัญญาจ้าง 
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๒ . อัตราค่าตอบแทน

- วุฒ ิปวช. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐.- บาท

- วุฒ ิปวท. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐. บาท

- วุฒ ิปวส. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐.- บาท

๓. ไต้รับสิทธิประโยชน ์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ขอนแก่น
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้างฯ

*****************************************



ใบสมัครเช้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
*************************************

เลขที่รับสมัคร...................

ตำแหน่งที่สมัคร...................................................................................

เรียน ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รูปถ่าย 
ขนาด ๑ นิ้ว

(ถ่ายไวไม่เกิน

๖ เดือน)

ด้วยข้าพเจ้า มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน 

จ้างของเทศบาลตำบลหนองเรือ จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว) ............................................................... สัญชาติ...................

๒. เกิดวันที.่........ เดือน........................... พ.ศ............... อายุ....... ป.ี...... เดือน หมู่โลหิต.......................

๓. เลขประจำตัวประชาขน I II II II II II II II Illi II II II I
๔. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา.............................................
ชื่อสถานศึกษา..........................................สำเร็จการศึกษาเมื่อ......................................................

๔. ตำแหน่งที่สมัครสอบ ตำแหน่ง..........................................................................................................

๖. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท...................................ออกให้เม่ือ............................................................

๗. ชื่อบิดา..................................... อาชีพ....................... ชื่อมารดา.......................... อาชีพ.......................

๘. สถานภาพผู้สมัครสอบ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่า ( ) แยกกันอยู่

๙. ได้แนบหลักฐานต่างๆ มาพร้อมกับใบสมัคร รวม....... ฉบับ ได้แก่
( ) สำเนาวุฒิการศึกษา ( ) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

( ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( ) สำเนาทะเบียนบ้าน
( ) ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) ( ) สำเนาใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ท่ีระบุในการสมัครสอบ

( ) เอกสารอื่นๆ ระบ ุ...........................................................................................................

(หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ครบล้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มี 

สิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในครั้งนี้)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ...........................................ผู้สมัครสอบ

วันที.่.............. เดือน............................... พ.ศ.๒๔๖๔

( ) หลักฐานครบล้วน

( ) มีปัญหา คือ..................................

ลงลายมือชื่อ................................ เจ้าหน้าที่รับสมัคร

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน.................. บาท
ไว้แล้วตามใบเสร็จรับเงินเล่มที.่..............เลขที.่.................

ลงลายมือขื่อ.................................เจ้าหน้าที่รับเงิน


