
                                                

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางท่ัวไป 

…………………………………………………….. 

  ดวยเทศบาลตําบลอาจสามารถจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปน

พนักงานจางท่ัวไปของเทศบาล    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     

  ๒. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

พนักงานจางท่ัวไป  จํานวน  ๑  ตําแหนง    

 ๑.  ตําแหนง  พนักงานผลิตน้ําประปา จํา นวน  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 

   ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ในวันรับสมัคร 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑) 

 ๔.  การรับสมัคร 

๔.๑  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 

ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและ 

สมัครดวยตนเอง  ไดระหวางวันท่ี  ๑๖  -  ๒๕   มกราคม  ๒๕๖๑ 

(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)   สําเนาวุฒิการศึกษา                      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)  สําเนาหลักฐานผานการเกณฑทหาร (ถามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

  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   ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑  โดยปดประกาศไวท่ีปายประชาสัมพันธ เทศบาล

ตําบลอาจสามารถ  

๘. วันสอบคัดเลือก  วันท่ี   ๓๐    มกราคม   ๒๕๖๑ 

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  

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ   

                     ผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐    
 

๑๐. การข้ึนบัญชี 

การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง 

(๑). การข้ึนบัญชีจะเรียกตามลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ 

ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนเทากัน ผูท่ีอยูลําดับท่ีสมัครกอนจะเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวา  

(๒). บัญชีผูผานเกณฑการเลือกสรรใหใชไดไมเกิน ๑ ป นับแตวันข้ึนบัญชี 

(๓). ผูท่ีไดข้ึนบัญชี ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชี  

ผูนี้ไวในบัญชีผูผานการเลือกสรรพนักงานจาง คือ 

(๑). ผูนั้นไดขอสละสิทธิในตําแหนงท่ีสอบได   

(๒). ผูนั้นไมมารายงานตัวตามท่ี เทศบาลตําบลอาจสามารถกําหนด 

                                                                         (๓). มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางในตําแหนงเดียวกันกับท่ี

ประกาศครั้งนี้และไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรไดใหม บัญชีผูผานการเลือกสรรไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

๑๑.  ประกาศผลสอบวันท่ี  ๓๑   มกราคม  ๒๕๖๑ 
   

๑๒.  ระยะเวลาการจาง 

       เทศบาลจะทําสัญญาจางเปนพนักงานจางท่ัวไปของเทศบาลตําบลอาจสามารถ มี

ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน   ๑   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  ๕  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

                             (นายจรินทร   สายเชื้อ) 

                             นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 



เอกสารหมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

ลงวันท่ี   ๕   มกราคม  ๒๕๖๑ 

ช่ือตําแหนง
 

   พนักงานผลิตน้ําประปา  

 พนักงานจางท่ัวไป  

ประเภทพนักงานจาง   

 

 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการผลิตน้ําประปา  จัดน้ําสะอาดบริการประชาชน  บริการผูใชน้ําประปา  

เตรียมน้ําประปาสํารองไวเพ่ือการดับเพลิง หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ   และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ตามท่ี

ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

                  1. จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ีใหพรอมใชงาน เชน เครื่องสูบ

น้ํา ทรายกรอง กรวดกรอง สารคลอรีน ถังกักเก็บน้ํา เปนตน เพ่ืออํานวยความสะดวกพรอมใหบริการ  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

         2. ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิตท่ีผานการตรวจสอบ วิเคราะห คุณภาพของน้ําดิบกอน

เขาข้ันตอนการผลิตเปนน้ําประปา โดยการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ถังตกตะกอนและถังกรอง จนถึง

กระบวนการฆาเชื้อโรค เพ่ือนําไปวิเคราะห ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ําประปาท่ีผลิตได ตองใส

สะอาด ปลอดภัย และเปนไปตามมาตรฐาน 

         3. ดูแล บํารุงรักษาความสะอาดของอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ตามแผนการซอม

บํารุง และบริเวณสถานท่ีสิ่งแวดลอมภายในบริเวณ เพ่ือใหมีความสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานท่ี

กําหนด 

        4. ปฏิบัติงานขับรถกระเชาไฟฟา และรถตักหนาขุดหลังไดในกรณีท่ีมีเหตุตองดําเนินการ

ซอมบํารุงหรือติดตั้งระบบจําหนายน้ําประปา   ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

       5. ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสาธารณูปโภค งานบํารุงรักษาทาง รางระบายน้ํา ทางเทา ทอ

ระบายน้ํา ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

       6. ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานไฟฟา งานสถานท่ี และซอมแซมไฟฟาสาธารณะ งานเก็บรักษา

วัสดุ -ครุภัณฑ งานสํารวจขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ไฟฟาสองสวาง ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                         

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

            มีความรูความสามารถ  เหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี 

  

คาตอบแทนท่ีจะไดรับ

ไดรับคาตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพ เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท   

  

รวมรับท้ังสิ้น  ๑๐,๐๐๐  บาท 
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