
                                                

 

ประกาศเทศบาลตําบลอาจสามารถ. 

เรือ่ง   การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ 

…………………………………………………….. 

  ดวยเทศบาลตําบลอาจสามารถจะดําเนินการ สรรหาและเลือกสรร บุคคลเพ่ือเปน

พนักงานจางตามภารกจิของเทศบาล    อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

รอยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  หมวด  ๔  การสรรหาและการเลือกสรร    

ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗    ขอ ๑๙  เทศบาลตําบลอาจสามารถ     จึงประกาศสรรหาและเลือกสรร

บุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลอาจสามารถ  ดังตอไปน้ี 
 

๑. ความหมายของพนักงานจาง 

"พนักงานจาง"  หมายความวา   ลกูจางของเทศบาล  ตามพระราชบัญญติัระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๒    โดยเปนบุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไข  โดยไดรบัคาตอบแทนจากงบประมาณของเทศบาล    เพ่ือปฏิบัติงานใหกับ

เทศบาลน้ัน     

       “พนักงานจาง ตามภารกจิ” หมายความวา   พนักงานจางที่มีลักษณะงานเปนการ

สงเสริมหรือสนับสนุนการทํางานของพนักงานเทศบาลหรืองานที่ตองใชทักษะเฉพาะบุคคล 
 

๒. ตําแหนงที่รับสมัคร 

พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  ๑  ตําแหนง    

 ๑.  ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)  จํานวน  ๑  อัตรา 
   

๓. คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการจาง 

ตองมีคุณสมบัติ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 

เกี่ยวกับพนักงานจาง หมวด ๑ ขอ ๔  ดังน้ี 

๑. มีสัญชาติไทย 

๒. มีอายุไมตํ่ากวา  ๑๘  ป และไมเกิน  ๖๐  ป   

๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ  หรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนด โรคที่เปนลักษณะตองหาม

เบ้ืองตน สําหรับพนักงานเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                     ๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรค

การเมอืง 

 

/๖. ไมเปนผูดํารงตําแหนง... 

 



-๒- 

                     ๖. ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น 

                     ๗. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ใหจําคุกเพราะกระทําผิดทาง

อาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                     ๘. ไมเปนผูเคยถูกตองโทษใหออก  ปลดออก หรือไลออก จากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหนวยงานของรัฐ 

                     ๙. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน   หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
 

๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

   ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ีในวันรับสมัคร 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑) 

 ๔.  การรับสมัคร 

๔.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 

ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและ 

สมัครดวยตนเอง  ไดระหวางวันที่  ๒๐  -   ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (เวนวันหยุดราชการ) ต้ังแตเวลา  

๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.  ไดที่งานการเจาหนาที่  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลอาจสามารถ   หรือติดตอ

สอบถามรายละเอียด โทร .๐-๔๓๕๙-๙๐๗๑  ในวัน เวลาราชการ   

๔.๒  หลักฐานที่ตองนํามายื่นพรอมกับใบสมัครคัดเลือก 

(1) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด ๑   น้ิว   

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

(๒)   สําเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัคร   

จํานวน ๑  ฉบับ 

   (๓)   สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน จํานวน  ๑   ฉบับ 

   (๔)   สาํเนาทะเบียนบาน   จํานวน  ๑  ฉบับ 

(๕)  หลักฐานอ่ืน ๆ  เชน  ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว  -  ช่ือสกุล  ทะเบียน 

สมรส ฯ  พรอมสําเนา  จํานวน ๑ ฉบับ  (กรณีที่ช่ือตัว  - ช่ือสกุลหลักฐานที่ใชในการสมัครไมตรงกัน) 

(๖) ใบรบัรองแพทย 

(๗) หนังสือรับรองการทํางานจากนายจางวาเปนผูมีทักษะในงานเปนผูดูแลเด็ก

หรือผูชวยครูผูดูแลเด็กที่ปฏิบัติงานมาแลวไมตํ่ากวา  ๕  ป 
 

  ๕.  วิธกีารสมัคร  

(๑) ผูสมัครขอรับใบสมัครดวยตนเอง  ไดที่สํานักงานเทศบาลตําบล 

อาจสามารถ  

 

/(๒) ผูสมัครกรอกใบสมัคร 



                                                      -๓- 

 

 (๒)  ผูสมัครกรอกใบสมัครใหเรียบรอยดวยลายมือช่ือตนเอง  โดยใชปากกา 

สีดําหรือสีนํ้าเงินแลวย่ืนใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการรับสมัครตามที่กําหนด 

 (๓)  เจาหนาที่รับสมัครตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร  หากมีคุณสมบัติ 

ครบถวนถูกตองแลว  จะมอบบัตรประจําตัวใหแกผูสมัคร  ซึ่งผูสมัครจะตองเก็บรักษาบัตรประจํา 

ตัวน้ีไวตลอดการสรรหาและเลือกสรร และตองนํามาแสดงทุกครั้งที่เขารับการคัดเลือก  หรือเมื่อมาติดตอ

เกี่ยวกับการคัดเลือก 

  (๔)  ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  รายละ  ๑๐๐  บาท 

    

๖. เงื่อนไขการรับสมัคร 

ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ 

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   ตรงตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครน้ีจริงและจะตองกรอก

รายละเอียดตาง  ๆ  ในใบสมัคร  พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน 

  ในกรณีที่ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศน้ีหรือ 

ขอความที่แจงไวในใบสมัคร  หรือเอกสารที่ใชประกอบการสมัครไมถูกตองครบถวน  หรือวุฒิที่ใชในการ

สมัครไมถูกตองเทศบาลตําบลอาจสามารถจะไมรับสมัคร  หรืออาจถอนช่ือผู สมัครจากบัญชีรายช่ือผูมี

สิทธิเขารับการคัดเลือก หรือบัญชีผูไดรับการคัดเลือกไดตามกรณ ี
 

 ๗.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร  และประกาศวัน เวลา และสถานที ่

รวมทั้งระเบียบเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรร 

  เทศบาลตําบลอาจสามารถ  จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการ เลือกสรร วัน เวลา 

และสถานที่สอบ  ในวันที ่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘  โดยปดประกาศไวที่ปายประชาสัมพันธ เทศบาล

ตําบลอาจสามารถ  

๘. วันสอบคัดเลือก  วันที ่  ๔    สิงหาคม   ๒๕๕๘ 

๙. วิธกีาร/หลกัเกณฑการเลือกสรร 

  ดําเนินการเลือกสรร   โดยวิธีดังน้ี 

                    การทดสอบความรูความสามารถทั่วไป ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  และสอบ

สัมภาษณ โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเปนตองใชสําหรับการ

ปฏิบติังานในตําแหนงทีเ่ทศบาลตําบลอาจสามารถกาํหนด  ประกอบดวย 

๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป     

- ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป  เชน ความรูเกี่ยวกับเทศบาล  

  ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  ขาวและเหตุการณปจจุบัน 

 

/๒. ความรูความสามารถ... 



                                     -๔- 

 

 ๒. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง    

     - ทดสอบความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่   

 ๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  

     -  โดยวิธีการสอบสัมภาษณผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในแตละ

ภาคไมตํ่ากวารอยละ ๖๐    
 

๑๐. การขึ้นบัญช ี

การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง 

(๑). การขึ้นบัญชีจะเรียกตามลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ 

ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเทากัน ผูที่อยูลําดับที่สมัครกอนจะเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา 

(๒). บัญชีผูผานเกณฑการเลือกสรรใหใชไดไมเกิน ๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชี 

(๓). ผูที่ไดขึ้นบัญชี ถามีกรณีอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี ใหเปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชี 

ผูน้ีไวในบัญชีผูผานการเลือกสรรพนักงานจาง คือ 

(๑). ผูน้ันไดขอสละสิทธิในตําแหนงที่สอบได   

(๒).  ผูน้ันไมมารายงานตัวตามที่ เทศบาลตําบลอาจสามารถกําหนด 
 

๑๑.  ประกาศผลสอบวันที่  ๕   สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
 

๑๒.  ระยะเวลาการจาง 

  เทศบาลจะทําสัญญาจางเปนพนักงานจาง ตามภารกิจของเทศบาลตําบลอาจสามารถ  

มีระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน   ๔   ป   
 

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  เทศบาลตําบลอาจสามารถ   จะกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจาง   

ปละ  ๒  ครั้ง  ตามปงบประมาณ  คือ 

  ครั้งที่   ๑ ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่  ๑  ตุลาคม  -  ๓๑  มีนาคม 

  ครั้งที่  ๒  ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่  ๑  เมษายน  -  ๓๐  กันยายน 
  

       จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ     ณ    วันที่   ๙  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

    จรินทร   สายเช้ือ 

                             (นายจรินทร   สายเช้ือ) 

                             นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 

 



เอกสารหมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

ลงวันที่        กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

ชื่อตําแหนง
 

   ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 

 พนักงานจางตามภารกิจ  

ประเภทพนักงานจาง   

 

 ปฏิบัติหนาที่ หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน

ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจะตองผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม

กอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงครูเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงครูผูชวย และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

 

                        1) ปฏิบติังานเกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน

ดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

       2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

และคุณลักษณะตามวัย 

       3) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

       4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

       5) ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

       6) ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น 

       7) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย       
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

            พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก สําหรับผูมีทักษะ เปนผูมีความรู 

ความสามารถและทักษะในการดูแลเด็กเล็ก อนุบาล ปฐมวัย และมีหนังสือรับรองประสบการณผานงาน

ดูแลเด็กเล็ก อนุบาล และปฐมวัยมาแลว ไมตํ่ากวา ๕  ป จากนายจางหรือหนวยงานอ่ืน 

  

คาตอบแทนที่จะไดรับ

ไดรบัคาตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท และเงินเพ่ิมคาครองชีพ เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท   

  

รวมรับทั้งสิ้น  ๑๐,๙๐๐  บาท 

 

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