
                                                

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ 

…………………………………………………….. 

  ดวยเทศบาลตําบลอาจสามารถจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปน

พนักงานจางตามภารกิจของเทศบาล    อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

รอยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง  หมวด  ๔  การสรรหาและการเลือกสรร    

ลงวันท่ี ๓๐ สงิหาคม ๒๕๔๗   ขอ ๑๙  เทศบาลตําบลอาจสามารถ    จึงประกาศสรรหาและเลือกสรร

บุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลอาจสามารถ  ดังตอไปนี้ 
 

๑. ความหมายของพนกังานจาง 

"พนักงานจาง"  หมายความวา   ลูกจางของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒    โดยเปนบุคคลซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจางตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไข  โดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของเทศบาล   เพ่ือปฏิบัติงานใหกับ

เทศบาลนั้น     

       “พนักงานจางตามภารกิจ” หมายความวา   พนักงานจางท่ีมีลักษณะงานเปนการ

สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของพนักงานเทศบาลหรืองานท่ีตองใชทักษะเฉพาะบุคคล  
 

๒. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  ๑  ตําแหนง    

 ๑.  ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)  จํานวน  ๑  อัตรา 
   

๓. คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการจาง 

ตองมีคุณสมบัติ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป  

เก่ียวกับพนักงานจาง หมวด ๑ ขอ ๔  ดังนี้ 

๑. มีสัญชาติไทย 

๒. มีอายุไมต่ํากวา  ๑๘  ป และไมเกิน  ๖๐  ป   

๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ  หรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหาม

เบื้องตน สําหรับพนักงานเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                     ๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรค

การเมือง 

/๖. ไมเปนผูดํารงตําแหนง... 

  



-๒- 

                     ๖. ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน 

                     ๗. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจําคุกเพราะกระทําผิดทาง

อาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                     ๘. ไมเปนผูเคยถูกตองโทษใหออก  ปลดออก หรอืไลออก จากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหนวยงานของรัฐ 

                     ๙. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน   หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก สําหรับผูมีทักษะ เปนผูมีความรู 

ความสามารถและทักษะในการดูแลเด็กเล็ก อนุบาล ปฐมวัย และมีหนังสือรับรองประสบการณผานงาน

ดูแลเด็กเล็ก อนุบาล และปฐมวัยมาแลว ไมต่ํากวา ๕  ป จากนายจางหรือหนวยงานอ่ืน 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑) 

 ๔.  การรับสมัคร 

๔.๑  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 

ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและ 

สมัครดวยตนเอง  ไดระหวางวันท่ี  ๒๖  มิถุนายน  -  ๔   กรกฎาคม  ๒๕๖๐  

(เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.  ไดท่ีงานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล     

เทศบาลตําบลอาจสามารถ  หรือติดตอสอบถามรายละเอียด โทร .๐-๔๓๕๙-๙๐๗๑  ในวัน เวลาราชการ   

๔.๒  หลักฐานท่ีตองนํามายื่นพรอมกับใบสมัครคัดเลือก 

(1) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด ๑   นิ้ว   

ถายครั้งเดียวไมเกิน  ๖  เดือน  จํานวน  ๓  รูป  (ใหเขียนชื่อ – สกุล) หลังรูปดวย 

(๒)   สําเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีสมัคร   

จํานวน ๑  ฉบบั 

   (๓)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  ๑   ฉบบั 

   (๔)   สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  ๑  ฉบบั 

(๕)  หลักฐานอ่ืน ๆ  เชน  ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  -  ชื่อสกุล  ทะเบียน 

สมรส ฯ  พรอมสําเนา  จํานวน ๑ ฉบับ  (กรณีท่ีชื่อตัว  - ชื่อสกุลหลักฐานท่ีใชในการสมัครไมตรงกัน) 

(๖) ใบรับรองแพทย 

(๗) หนังสือรับรองการทํางานจากนายจางวาเปนผูมีทักษะในงานเปนผูดูแลเด็ก

หรือผูชวยครูผูดูแลเด็กท่ีปฏิบัติงานมาแลวไมต่ํากวา  ๕  ป 

  ๕.  วิธีการสมัคร  

(๑) ผูสมัครขอรับใบสมัครดวยตนเอง  ไดท่ีสํานักงานเทศบาลตําบล 

อาจสามารถ  

/(๒) ผูสมัครกรอกใบสมัคร 



                                                      -๓- 

 

 (๒)  ผูสมัครกรอกใบสมัครใหเรียบรอยดวยลายมือชื่อตนเอง  โดยใชปากกา 

สีดําหรือสีน้ําเงินแลวยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการรับสมัครตามท่ีกําหนด 

 (๓)  เจาหนาท่ีรับสมัครตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร  หากมีคุณสมบัติ 

ครบถวนถูกตองแลว  จะมอบบัตรประจําตัวใหแกผูสมัคร  ซ่ึงผูสมัครจะตองเก็บรักษาบัตรประจํา  

ตัวนี้ไวตลอดการสรรหาและเลือกสรร และตองนํามาแสดงทุกครั้งท่ีเขารับการคัดเลือก  หรือเม่ือมาติดตอ

เก่ียวกับการคัดเลือก 

  (๔)  ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  รายละ  ๑๐๐  บาท 

    

๖. เง่ือนไขการรับสมัคร 

ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ 

ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   ตรงตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัครนี้จริงและจะตองกรอก

รายละเอียดตาง  ๆ  ในใบสมัคร  พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  

  ในกรณีท่ีตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้หรือ  

ขอความท่ีแจงไวในใบสมัคร  หรือเอกสารท่ีใชประกอบการสมัครไมถูกตองครบถวน  หรือวุฒิท่ีใชในการ

สมัครไมถูกตองเทศบาลตําบลอาจสามารถจะไมรับสมัคร  หรืออาจถอนชื่อผู สมัครจากบัญชีรายชื่อผูมี

สิทธิเขารับการคัดเลือก หรือบัญชีผูไดรับการคัดเลือกไดตามกรณี 
 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร  และประกาศวัน เวลา และสถานท่ี 

รวมท้ังระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร 

  เทศบาลตําบลอาจสามารถ  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ เลือกสรร วัน เวลา 

และสถานท่ีสอบ  ในวันท่ี   ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  โดยปดประกาศไวท่ีปายประชาสัมพันธ เทศบาล

ตําบลอาจสามารถ  

๘. วันสอบคัดเลือก  วันท่ี   ๖    กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 

๙. วิธีการ/หลักเกณฑการเลือกสรร 

  ดําเนินการเลือกสรร   โดยวิธีดังนี ้

                    การทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  และสอบ

สัมภาษณ โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจําเปนตองใชสําหรับการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีเทศบาลตําบลอาจสามารถกําหนด  ประกอบดวย 

๑. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป     

- ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป  เชน ความรูเก่ียวกับเทศบาล  

  ระเบียบ  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  ขาวและเหตุการณปจจุบัน 

 

/๒. ความรูความสามารถ... 



                                     -๔- 

 

 ๒. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง    

     - ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี   

 ๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  

     -  โดยวิธีการสอบสัมภาษณผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนในแตละ

ภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐    
 

๑๐. การข้ึนบัญชี 

การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง 

(๑). การข้ึนบัญชีจะเรียกตามลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ 

ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนเทากัน ผูท่ีอยูลําดับท่ีสมัครกอนจะเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวา  

(๒). บัญชีผูผานเกณฑการเลือกสรรใหใชไดไมเกิน ๑ ป นับแตวันข้ึนบัญชี 

(๓). ผูท่ีไดข้ึนบัญชี ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชี  

ผูนี้ไวในบัญชีผูผานการเลือกสรรพนักงานจาง คือ 

(๑). ผูนั้นไดขอสละสิทธิในตําแหนงท่ีสอบได   

(๒).  ผูนั้นไมมารายงานตัวตามท่ี เทศบาลตําบลอาจสามารถกําหนด 
 

๑๑.  ประกาศผลสอบวันท่ี  ๗   กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
 

๑๒.  ระยะเวลาการจาง 

  เทศบาลจะทําสัญญาจางเปนพนักงานจาง ตามภารกิจของเทศบาลตําบลอาจสามารถ  

มีระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน   ๔   ป   
 

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  เทศบาลตําบลอาจสามารถ   จะกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจาง   

ปละ  ๒  ครั้ง  ตามปงบประมาณ  คือ 

  ครั้งท่ี   ๑ ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันท่ี  ๑  ตุลาคม  -  ๓๑  มีนาคม 

  ครั้งท่ี  ๒  ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันท่ี  ๑  เมษายน  -  ๓๐  กันยายน 
  

       จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ     ณ    วันที่  ๙   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 

                             (นายจรินทร   สายเชื้อ) 

                             นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 

 



เอกสารหมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

ลงวันท่ี  ๙   มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

ช่ือตําแหนง
 

   ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 

 พนักงานจางตามภารกิจ  

ประเภทพนกังานจาง   

 

 ปฏิบัติหนาท่ี หลักเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) โดยจะตองผานการเตรียมความพรอมและ

พัฒนาอยางเขมกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 

                        ๑) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน

ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

       ๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

และคุณลกัษณะตามวยั 

       ๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

       ๔) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

       ๕) ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

       ๖) ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 

       ๗) ความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพ 

       ๘) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย      
 

คาตอบแทนท่ีจะไดรับ

ไดรับคาตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท และเงินเพ่ิมคาครองชีพ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท   

  

รวมรับท้ังสิ้น ๑๑,๔๐๐  บาท 

 

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