
ประกาศรับสมัครงาน 

      สส.ประทวน  สุทธิอ านวยเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(เขต1) 
จังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานผู้ช่วย หลายต าแหน่ง ดังนี ้

 

1. ผู้ช่วยด าเนินงาน และ เลขานุการ (ส.ส.) จ านวน 5 อัตรา 

 ผลตอบแทน (รายเดือนแล้วแต่จะตกลง) 

        คุณสมบัติ 

 - มีอายุไม่ต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ชาย-หญิง) 

        - ส่าเร็จการศึกษาปริญญาโท หรือ 

 - ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ  

- ได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือ 

 - ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

 - ส่าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)  

 - มีความรู้ความรู้ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ และงานธุรการ 

- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ 

- ต้องมีความพร้อมที จะอุทิศเวลาในการท่างาน พร้อมที จะปฏิบัติงาน พร้อมที จะเดินทาง และลงพ้ืนที    
   ปฏิบัติงาน ได้ตลอดเวลา 

- ทุกวุฒิการศึกษาถ้าเคยปฏิบัติ หรือประสานงานด้านการเมือง และเคยท่างานด้านเลขานุการ มาแล้วจะ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
       ลักษะงาน 
 ๑. รับเรื องราวร้องทุกข์จากประชาชน เพื อน่าเสนอรายงานต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการหาทางแก้ไข
ความเดือดร้อน และบ่าบัดทุกข์บ่ารุงสุขให้ประชาชน 
 ๒. ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื นๆ เพื อด่าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 
 ๓. น่าเสนอโครงการต่างๆ ที เป็นประโยชน์กับประชาชน ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับทราบ และ    
  ด่าเนินการปฏิบัติ 
 ๔. รับส่งข้อมูล ข่าวสาร และเอกสารประชาสัมพันธ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารของ
ทางพรรคให้กับประชาชนได้รับรู้ และรับทราบ เพื อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการเมือง 
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๕. ชี้แจง ข่างสารและข้อมูลโครงการต่างๆ ที ริเริ มการด่าเนินงาน ให้กับประชาชนได้รับทราบ เพื อเป็น    

    ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของประชาชน ในการมีส่วนร่วมเพื อพัฒนาบ้านเมืองอย่างถูกต้องโปร่งใส 

 ๖. เสนอแนะให้ค่าปรึกษากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเรื องต่างๆ ที เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

 ๗. ลงพื้นที และเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

   ติดภารกิจเร่งด่วน เพื อให้ประชาชนรู้จักมักคุ้น และเตรียมความพร้อมในการเข้ามาเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ 

 ๘. ติดต่อประสานงาน และรับส่งข้อมูลต่างๆ ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคในสังกัด 

 ๙. ติดต่อประสานงาน และรับส่งข้อมูลต่างๆ ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคในสังกัด 

 ๑๐. ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

2. ผู้ช านาญการประจ าตัว ส.ส. จ านวน 2 อัตรา 
 ผลตอบแทน (รายเดือนแล้วแต่จะตกลง) 
 คุณสมบัติ 
 - มีอายุไม่ต ่ากว่า 23 ปีบริบูรณ์ (ชาย-หญิง) 
 - ต้องส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์เกี ยวกับงานที เหมาะสมกับการปฏิบัติ   
หน้าที ให้ ส.ส. หรือเคยปฏิบัติหรือประสานงานด้านการเมือง มาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ลักษะงาน 
1. มีหน้าที ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายประกอบการด่าเนินงานของส.ส.  
2. ศึกษาสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ เพื อรวบรวม จัดท่าญัตติ กระทู้ถาม ข้อหารือ หรือข้อเสนอแนะ

อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที ของส.ส. 
3. ปฏิบัติติหน้าที อื น ๆตามที ได้รับหมอบหมายจาก ส.ส. 

 

3. ผู้เช่ียวชาญประจ าตัว ส.ส.  จ านวน 1 อัตรา 
 ผลตอบแทน (รายเดือนแล้วแต่จะตกลง) 
 คุณสมบัติ 
 - มีอายุไม่ต ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ (ชาย-หญิง) 
 - ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ 
 - ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ  

- ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ  
- ทุกวุฒิที ส่าเร็จการศึกษาถ้ามีประสบการณ์เกี ยวกับงานที เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที ให้ ส.ส.    หรือเคย

ปฏิบัติหรือประสานงานด้านการเมือง มาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
ลักษะงาน 

 1. มีหน้าที ความรับผิดชอบในการให้ค่าปรึกษาทาง ด้านกฎหมาย ด้านวิชาการ ด้านสังคม ด้านความมั นคง 
ด้านเศรฐกิจ และด้านการเมือง ที เป็นประโยชน์กับ ส.ส.  

2. ปฏิบัติติหน้าที อื น ๆตามที ได้รับหมอบหมายจาก ส.ส. 
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คุณสมบัติเพิ มเติม (ส่าหรับทุกต่าแหน่ง)        

 - ต้องมีความพร้อมที จะอุทิศเวลาในการท่างาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที  พร้อมที จะปฏิบัติงาน พร้อมที จะ

เดินทาง และลงพ้ืนที ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 

 - เป็นผู้เลื อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

 - ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามามารถปฏิบัติหน้าที ได้ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือมีจิต

   ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ  

 - ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ นซึ งมีต่าแหน่ง หรือเงินเดือนประจ่า ผู้บริหารท้องถิ น ข้าราชการ

   การเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง พนักงานหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหากเป็น  

   ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ พนักงานส่วนท้องถิ น หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีหนังสือ

   ยินยอมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น หรือรัฐวิสาหกิจที ผู้สังกัดนั้น แล้วแต่กรณี  

 

ผู้สมัครที่มีคุณสมบตัิตามเงื่อนไขข้างต้น สามารถส่งประวัติย่อ 

ได้ทาง ไลน์ ส.ส.ประทวน  สุทธิอ านวยเดช  ID Line : 0817856159 

 


