
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 

……………………………….. 

ด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล                
เพ่ือเป็นพนักงานจ้างฯ  จำนวน  95  อัตรา 

  อาศัยอำนาจ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ  ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2547  จึงรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง  ตามรายละเอียดดังนี้ 

1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  31   อัตรา  ดังนี้ 

 สำนักปลัดเทศบาล   
1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  สำนักปลัดเทศบาล  จำนวน  1  อัตรา  
2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัดเทศบาล 

จำนวน  1  อัตรา  
3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ  สำนักปลัดเทศบาล  จำนวน  1  อัตรา  
4. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง  สำนักปลัดเทศบาล  จำนวน  1  อัตรา  
5. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัดเทศบาล   

จำนวน  2  อัตรา  
6. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ  สำนักปลัดเทศบาล  จำนวน  2  อัตรา  
7. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา 

  กองคลัง   
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  กองคลัง  จำนวน  2  อัตรา 

  กองช่าง    
1. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล  กองช่าง  จำนวน  1  อัตรา 
2.  ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง  กองช่าง  จำนวน  1  อัตรา 
3.  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ กองช่าง  จำนวน  1  อัตรา  
4.  ตำแหน่งพนักงานตกแต่งสวน  กองช่าง  จำนวน  2  อัตรา  
5.  ตำแหน่งช่างไม้  กองช่าง  จำนวน  1  อัตรา 
6.  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  กองช่าง  จำนวน  1  อัตรา 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
1.  ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  1  อัตรา 
2.  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  1  อัตรา 
3.  ตำแหน่งพนักงานประจำรถขยะ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  1  อัตรา 
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  กองวิชาการและแผนงาน   
1.  ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  กองวิชาการและแผนงาน  จำนวน  1  อัตรา 
2.  ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  กองวิชาการและแผนงาน  จำนนวน  2  อัตรา 

  สำนักการศึกษา   
1. ตำแหน่งผู้ช่วยครู  สำนักการศึกษา  จำนวน  2  อัตรา  
2.  ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  สำนักการศึกษา  จำนวน  2  อัตรา 

                           3.  ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  สำนักการศึกษา  
จำนวน  1  อัตรา 

1. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  สำนักการศึกษา 
จำนวน  1  อัตรา 

2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  สำนักการศึกษา 
จำนวน  1  อัตรา      

พนักงานจ้างท่ัวไป  จำนวน  64  อัตรา  ดังนี้ 
สำนักปลัดเทศบาล    
-  ตำแหน่งคนงานทั่วไป  จำนวน  5  อัตรา  

  กองคลัง   
  -  ตำแหน่งคนงานทั่วไป  กองคลัง  จำนวน  2  อัตรา 
  กองช่าง   

-  ตำแหน่งคนงานทั่วไป  กองช่าง  จำนวน  6  อัตรา 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

-  ตำแหน่งคนงานทั่วไป  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  47  อัตรา  
  กองวิชาการและแผนงาน   

-  ตำแหน่งคนงานทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา 
สำนักการศึกษา   
-  ตำแหน่งคนงานทั่วไป  สำนักการศึกษา  จำนวน  1  อัตรา 
-  ตำแหน่งภารโรง  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร  สำนักการศึกษา  จำนวน  1  อัตรา  
-  ตำแหน่งภารโรง  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ  สำนักการศึกษา  จำนวน  1  อัตรา 

2.  คุณสมบัติของผูมี้สิทธิสมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ดังนี้ 
2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี  และไม่เกิน  60  ปี 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  4. ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต ฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้  ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงาน 
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(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
5.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ        

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
9. ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงาน 

หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
10.   มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด   
2.2  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและค่าตอบแทน   

  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง                       
(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ นี้) 
3.  การสมัครและสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอำนวยการ  
สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ตั้งแต่วันที่   10 – 18  พฤศจิกายน  2563  เวลา 08.30 น.                 
ถึง  16.30  น.  ในวันและเวลาราชการ 
4.  เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นในวันสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัคร  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  4.1  ใบสมัคร  พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว   
จำนวน  1  รูป 

 4.2  สำเนาทะเบียนบ้าน  และบัตรประจำตัวประชาชน            อย่างละ  1  ฉบับ 
4.3  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่มีโรคที่ต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน 

เทศบาลกำหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร     จำนวน  1  ฉบับ 
4.4 สำเนาหลักฐานการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร  ได้แก่  สำเนาปริญญาบัตร ระเบียน 

แสดงผลการเรียน  ซ่ึงแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่ปิดรับสมัคร       จำนวน  1  ชุด 

4.5 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หลักฐานทางทหาร 
สำหรับผู้สมัครที่เป็นชาย (ถ้ามี)  

สำเนาเอกสารทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครฯรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อทุกหน้าเอกสาร 
การสมัครฯในครั้งนี้  ผู้สมัครฯต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามที่เทศบาลกำหนด  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ที่ ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 
1. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้
ความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการในการทำงาน  
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร             
หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ภายใต้การกำกับแนะนำ 
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ 
กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด 
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
2.  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน            
ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ 
กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด 
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
3.  ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน          
ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ 
กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด 
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
 
 

 
15,000 บาท 
 

 
สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 1 ปี 
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เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ที่ ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 
2. ผู้ช่วยนักป้องกัน                  

และบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วยปฏิบัติงานทางการป้องกัน             
และบรรเทาสาธารณภัย                 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา สำรวจ             
หาข้อมูลและสถิติต่างๆ 
วิเคราะห์วิจัย เพ่ือวางแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย               
และสาธารณภัยอื่นๆ                   
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางเคมี กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 
2.  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางเคมี กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางเคมี กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 

 
15,000 บาท 
 

 
สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 1 ปี 

 



  

-3- 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ที่ ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 
3. ผู้ช่วยนักจัดการงาน

เทศกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วยปฏิบัติงานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง                 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจสอบ                    
จัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ 
แผงลอย รวมทั้งกิจการค้า                 
ที่น่ารังเกียจและอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ                   
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย                
ว่าด้วยการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง                 
การควบคุม ตรวจสอบและ
ดำเนินการให้เป็นไปตาม               
เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ 
ข้อบังคับและกฎหมาย                  
ที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตาม
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
     1.  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสน
ศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  
    2.  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสน
ศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
   3.  ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสน
ศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

 
15,000 บาท 
 

 
สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 1 ปี 

 
 
 
 



  

-4- 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

4. พนักงานดับเพลิง ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิงช่วยเหลือ
ในการดับเพลิง  ประจำรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำหรืองานอ่ืน
ใดเก่ียวข้องและปฏิบัติอื่นงานตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

    1.  มีความสามารถเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือ
ดับเพลงิและน้ำยาเคมีต่างๆ และ 
   2.  ไดรับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทา- 
สาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการมาแล้ว  โดยมีหนังสือรับรอง 
จากหน่วยที่ฝึกให้ 5 ปี   
 

9,400 บาท สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

                                                                                                               -5- 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและ- 
บรรเทาสาธารณภัย 

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น                  
ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ภายใต้การกำกับ  แนะนำ  
ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์  ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา   
ช่างก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น  วิศวกรรมเครื่องกล  
เทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ 
ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์  ช่างไฟฟ้า  ช่างโยธา   
ช่างก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น  วิศวกรรมเครื่องกล  
เทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ 
ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำ
กว่านี้  ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์  ช่างไฟฟ้า  ช่างโยธา  ช่าง
ก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น  วิศวกรรมเครื่องกล  
เทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ 
ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

 
9,400 บาท 
 
 
 
 
 
10,840 บาท 
 
 
 
 
 
11,500 บาท 

 
สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 1 ปี 

 
 



  

-6- 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น   
ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ  ตามแนวทาง  
แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้
การกำกับแนะนำ  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ
อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง 
2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ
คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง 
3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
ที ่ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง 

 
9,400 บาท 

 
 

10,840 บาท 
 
 

11,500 บาท 

 
สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 1 ปี 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

     -7- 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 
 

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น                   
ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน 
สารบรรณ  บันทึกข้อมูลหรือ
บริหารทั่วไป  ตามแนวทาง  
แบบอย่าง  ขั้นตอนและวิธีการ   
ที่ชัดเจน  ภายใต้การกำกับ
แนะนำ  ตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการ
คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง  ซ่ึง
ศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจหรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่
ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรองซึ่งศึกษาวิชาการ
คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

 
9,400 บาท 
 
 
 
 
 
10,840 บาท 
 
 
 
 
 
11,500 บาท 

 
สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 1 ปี 

 
 



  

     -8- 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 
 
 
 

ช่วยปฏิบัติงานทางการพัสดุ
ทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย 
การเก็บรักษา การซ่อมแซม
และบำรุงรักษา การทำบัญชี
ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษา
ใบสำคัญ หลักฐานและเอกสาร
เกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่าย
พัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การ
ต่ออายุสัญญาและการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือ
สัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  

ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีเลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปช่างโยธา 
ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ.
,ก.ท.หรือ ก.อบต.กำหนดใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับ 
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีเลขานุการ เทคนิคการตลาด 
เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา 
เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การ
จัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีเลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่าง
โยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 
ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้   
 

 
9,400 บาท 
 
 
 
 
 
10,840 บาท 
 
 
 
 
 
 
11,500 บาท 

 
สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 1 ปี 

                                                                                                              



  

-9- 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ที่ ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 
9. ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วยปฏิบัติงานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การออกแบบและคำนวณด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล การควบคุม
และอำนวยการสร้างในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล การค้นคว้า 
วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หา
ข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็น
หลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบวินิจฉัยงาน
วิศวกรรมเครื่องกล การวาง
โครงสร้างหรือประกอบสิ่งใดๆ 
ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
การอำนวยการติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ ในด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล การให้
คำปรึกษาแนะนำหรือ
ตรวจสอบที่เก่ียวกับงานใน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
     1.  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาต                    
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด                  
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
    2.  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาต                   
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด                   
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
    3.  ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาต                       
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด                 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
 
 

 
15,000 บาท 
 

 
สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 1 ปี 



  

                                                                                                            -10- 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ที่ ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 
10. ผู้ช่วยนักจัดการ

งานช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ
ด้านการช่างต่างๆ เช่น งานช่างโยธา 
งานช่างก่อสร้าง งานช่างสำรวจ                
งานช่างรังวัด งานช่างเทคนิค                 
งานช่างเทคนิค งานช่างเครื่องกล 
งานช่างโลหะ งานช่างเครื่องยนต์ 
งานชลประทาน งานไฟฟ้าสาธารณะ 
งานสถาปัตยกรรม  งานประปา
ท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย                  
จากผู้บังคับบัญชา 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
     1.  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางก่อสร้าง โยธา สำรวจ ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการ
งานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืน  ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ                
ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
     2.  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางก่อสร้าง โยธา สำรวจ ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการ
งานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ                 
ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
    3.  ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางก่อสร้าง โยธา สำรวจ ไฟฟ้า เครื่องกล  การจัดการ
งานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ                
ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
 

 
15,000 บาท 
 

 
สัญญาจ้าง              
ไม่เกิน 1 ปี 

 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                          -11- 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ  กองช่าง 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ลำดับที่ ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

สวนสาธารณะ 
 
 
 
 

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น                      
ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านสวนสาธารณะ 
ตามแนวทาง  แบบอย่าง  
ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน  
ภายใต้การกำกับแนะนำ
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม  ภูมิสถาปัตย์                            
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด                   
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
2.  ไดร้ับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน                     
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม                      
ภูมิสถาปัตย์  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  
3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ 
ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์                         
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด                           
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  

 
9,400 บาท 

 
 

 
10,840 บาท 

 
 

 
11,500 บาท 

 
สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 1 ปี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                          -12- 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งพนักงานตกแต่งสวน  กองช่าง 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

12. พนักงานตกแต่งสวน 
 
 
 
 

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานควบคุมงานตัดแต่งก่ิงไม้                 
ในเขตเทศบาล งานการขออนุญาตการตัดต้นไม้
งานบำรุงดูแลรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้และเพาะชำ
กล้าไม้  หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตกแต่งสวนหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง           
และมีหนังสือรับรองทักษะในงานที่จะปฏิบัติ   
ไม่ต่ำกว่า 5 ปี 
 

9,400 บาท สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                             -13- 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งช่างไม้ 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

13. ช่างไม้ 
 
 
 
 

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยในการซ่อมบำรุงติดตั้งปรับ               
ตรวจ แก้ไข ประกอบ และทดสอบเก่ียวกับงานไม้        
ที่ใช้แรงงานกึ่งฝีมือหรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ช่างไม้หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและมีหนังสือรับรอง
ทักษะในงานที่จะปฏิบัติ   ไม่ต่ำกว่า 5 ปี 
 

9,400 บาท สัญญาจ้าง                
ไม่เกิน 1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

-14- 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

14. พนักงานขับรถยนต์ 
 
 
 
 

ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์  บำรุงรักษา  ทำความ
สะอาดรถยนต์  และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ 
ในการใช้รถยนต์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงาน 
ในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ 
ตามกฎหมาย (มาไม่น้อยกว่า 5 ปี)                    
โดยมีหนังสือรับรองทักษะในงานที่จะปฏิบัติ 
ไม่ต่ำกว่า 5 ปี 
 

9,400 บาท สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



  

-15- 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

15. ผู้ช่วย
นักวิชาการ
สุขาภิบาล 

ช่วยปฏิบัติงานฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น                   
ที่ต้องใช้ความรู้  
ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้าน
วิชาการสุขาภิบาล  ภายใต้
การกำกับ  แนะนำ  
ตรวจสอบ  และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์  อนามัยสิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัย  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สุขาภิบาล  สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล  วิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
2.  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน            
ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์  อนามัยสิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัย  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สุขาภิบาล  สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล  วิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
 
 

15,000 บาท 
 
 

สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 1 ปี 

 
                                                                                                                                                                        /-16- ต่อ 

                                                                                                    



  

-16- 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

   3.   ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน            
ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์  อนามัยสิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัย  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สุขาภิบาล  สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล  วิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

15,000 บาท 
 
 

สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

-17- 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งพนักงานประจำรถขยะ 
ลงวันที่   2   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

7. พนักงานประจำรถขยะ 
 
 
 
 

ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร
บ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย  การนำขยะมูล
ฝอยไปทำลายยังที่ทำลายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่และมีหนังสือรับรองทักษะในงาน 
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี 

9,400 บาท สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 1 ปี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

-18- 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

16. ผู้ช่วย 
นักจัดการงาน
ทั่วไป 

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น   
ที่ต้องใช้ความรู้  
ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการภายในสำนักงานหรือ
การบริหารราชการทั่วไป 
ภายใต้การกำกับแนะนำ  
ตรวจสอบ  และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. รับรอง 
2.  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน            
ในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  
รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  วิจัย  หรือในทางหรือสาขาวิชาที่  ก.จ., ก.ท. หรือ  
ก.อบต. รับรอง  
3.  ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน          
ในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  
รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  วิจัย  หรือในทางหรือสาขาวิชาที่  ก.จ.,ก.ท. หรือ  
ก.อบต. รับรอง  

15,000 บาท 
 
 

สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 1 ปี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

-19- 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ
ตำแหน่ง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

17. ผู้ช่วย
นายช่าง
ไฟฟ้า 
 
 
 
 

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น   
ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า  
ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน
และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การ
กำกับแนะนำตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิค
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ไฟฟ้า
กำลังอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีโทรคมนาคม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ช่างไฟฟ้า  ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ  หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้ 
2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิค
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ไฟฟ้า
กำลังอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีโทรคมนาคม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ช่างไฟฟ้า  ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ  หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้ 
3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้  ในสาขาวิชาหรือทางทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิค
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ไฟฟ้า
กำลังอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีโทรคมนาคม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ช่างไฟฟ้า  ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ  หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้ 

 
9,400 บาท 
 
 
 
 
 
 
10,840 บาท 
 
 
 
 
 
 
11,500 บาท 

 
สัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี 
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เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยคร ู  

ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

18. ผู้ช่วยคร ู
 
 
 
 

ช่วยปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอน  การ
ส่งเสริมการเรียนรู้  การพัฒนา
ผู้เรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการ
ของสถานศึกษา  (โรงเรียน) 
โดยจะต้องผ่านการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข็ม  
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

   1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา                               
หรือสาขาศึกษาศาสตร์  หรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรอื ก.อบต.                         
กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 
   2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานที่ใช้แสดง 
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 

15,000 บาท สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 1 ปี 
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เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ที่ ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 
19. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

(สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 
 
 
 
 

ช่วยปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับ
การจัดประสบการณ์เรียนรู้      
การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนา
ผู้เรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการ
ของสถานศึกษา  (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)  โดยจะต้องผ่านการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งครู  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    1.  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน  ทางการศึกษา  หรือสาขาศึกษาศาสตร์  เฉพาะสาขาวิชาเอก
อนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย  หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.
อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้หรือ 
    2.  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทางการศึกษา  หรือสาขาศึกษาศาสตร์  และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาไม่
น้อยกว่า 3 ปี  โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน  ซึ่งระบุถึงลักษณะ
งานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานและ 
    3.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานที่ใช้แสดง 
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 
 

 
15,000 บาท 
 
 
 
 
 

 
สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 1 ปี 
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เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ) 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ที่ ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 
20. ผู้ดูแลเด็ก                     

(สำหรับผู้มีทักษะ) 
 
 
 

ช่วยปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับ
การจัดประสบการณ์เรียนรู้      
การส่งเสริมการเรียนรู้                  
พัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา            
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)                    
โดยจะต้องผ่านการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยใช้ทักษะ
เฉพาะของบุคคลซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถและทักษะ
ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า  5  ปี  และทักษะของบุคคลดังกล่าว
จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ                            
โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน                            
ที่ระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะ                         
เฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 

 
9,400 บาท 

 
 
 
 
 

 
สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 1 ปี 
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เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ลงวันที ่ 2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ลำดับที่ ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 
21. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

การเงินและบัญชี 
 
 
 
 

ช่วยปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น                    
ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการเงิน                
และบัญชี  ตามแนวทาง  
แบบอย่าง  ขั้นตอนและ
วิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การ
กำกับแนะนำตรวจสอบ   
และปฏิบัติงานอ่ืน                    
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี  พาณิชยการ  เลขานุการ  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  
(เฉพาะทางบริหารธุรกิจ  และการจัดการทั่วไป  ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี
มาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ 
ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  พาณิชยการ  เลขานุการ  บริหารธุรกิจ   
การจัดการทั่วไป  (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ  และการจัดการทั่วไป  ต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได ้ 
3.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี  พาณิชยการ  เลขานุการ  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  
(เฉพาะทางบริหารธุรกิจ  และการจัดการทั่วไป  ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี
มาไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. 
หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  

 
9,400 บาท 

 
 
 
 

10,840 บาท 
 
 
 
 
 

11,500 บาท 

 
สัญญาจ้าง
ไม่เกิน 4 ปี 

 
 
 

 
 
 



  

-24- 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งคนงานทั่วไป 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

22. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

มีความสามารถเหมาะสมในการ   
ปฏิบัติงานในหน้าที่  
 

9,000 บาท สัญญาจ้าง 
ไม่เกิน 1 ปี 
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เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

เรื่อง  รับสมคัรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่งภารโรง 
ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

23. ภารโรง เปิด-ปิด สำนักงาน  ทำความสะอาดบริเวณอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ  เดินหนังสือ
ราชการในสำนักงานและนอกสถานที่หรืองานอ่ืน
ใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย  
 

มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่      
มีความรู้ทางช่างไม้  ช่างปูน  ที่จะซ่อมแซมดูแล 
วัสดุ ครุภัณฑ์  
 

9,000 บาท สัญญาจ้าง 
ไม่เกิน 1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


