
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลทุงใส 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

....................................................................... 
 ดวยเทศบาลตําบลทุงใส อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
และเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจําป ๒๕๕๗ จึงอาศัยอํานาจตามความขอ ๑๘ ขอ ๑๙ และขอ ๒๐ แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน เทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๔๗  เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลทุงใส  ดังตอไปนี้ 

 ๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
  ๑.๑  ประเภทพนักจางตามภารกิจ   ๑ ตําแหนง        จํานวน  ๑  อัตรา  คือ 
   ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)   จํานวน  ๑  อัตรา 
    
  หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงตามเอกสารแนบทายประกาศ (ผนวก ก) 

 ๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้ 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติและ ไมมีลักษณะตองหามเบื้องตนตาม ขอ ๔       
แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลัก เกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ   
พนักงานจาง  ลงวันท่ี  ๑๙   กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ดังตอไปนี้ 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป  และไมเกินหกสิบป 
   (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดไรความสามาร ถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองห ามเบื้องตนสําหรับ
พนักงานเทศบาล 
             -  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  
    -   วัณโรคในระยะอันตราย 
    -   โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
    -   โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
    -   โรคพิษสุราเรื้อรัง 
      (๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ีใน
พรรคการเมือง 
      (๖)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน 
    

  /(๗)ไมเปนผู… 

 



                                                

                                           -๒- 
 
   (๗)ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
   (๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออก จากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
   (๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนั้น  ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรกําหนดแนบทายประกาศรับสมัคร ฯ (ผนวก ก.) 

 ๓.  การรับสมัครและสถานท่ีรับสมัคร 
         ใหผูสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัครไดท่ีสํานักปลัดเทศบาลตําบลทุงใส อําเภอสิชล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ตั้งแตวันท่ี   ๑๓ สิงหาคม – ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ  หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  ๐๗๕-๓๗๖-๑๑๐  www.thungsai.go.th 

 ๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
  ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน  
พรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริง  และสําเนารับรองความถูกตอง ดังนี้ 
  ๔.๑  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ  พรอมรับรองสําเนา 
  ๔.๒  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ฉบับ  พรอมรับรองสําเนา 
                    ๔.๓ ใบรับรองแพทยปริญญา  ซ่ึงแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามประกาศท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด  ซ่ึงออกใหไมเกิน  ๑ เดือน  นับแตวันท่ีตรวจรางกาย  จํานวน  ๑  ฉบับ 
                   ๔.๔ สําเนาคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนั้น จํานวน ๑ ฉบับ พ รอมรับรอง
สําเนา 
                    ๔.๕ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา  ขนาด  ๑ นิ้ว  จํานวน  ๓  รูป  ถายมาแลวไมเกิน  
๖  เดือน  ใหผูสมัครลงนามรับรองหลังรูปดวย 
  ๔.๖ หนังสือรับรองจากนายจางหรือหนวยงาน (ตองมีประสบการณไมนอยกวา ๕ ป) 
                     ๔.๗ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี)  เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล ,  ทะเบียนสมรส  
  ๔.๘ เทศบาลตําบลทุงใส  ไมรับสมัคร  พระภิกษุหรือสามเณร   ตามหนังสือสํานักงาน  ก .พ.      
ท่ี  นร  ๐๙๐๔/ ว ๙  ลงวันท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๑๐  หนังสือสํานักงาน  ก.ท.ดวนมาก  ท่ี  มท  ๐๓๑๑/ว 
๕๖๒๖  ลงวันท่ี ๒๓  มกราคม  ๒๕๒๑  และตามความในขอ  ๕  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี  ๒๑  กันยายน  
๒๕๒๑  หากสมัครแลวบวชเปนพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหวางดําเนินการสอบคัดเลือกก็จะไมอนุญาตให
เขารับการสอบคัดเลือก  หากยังครองสมเพศอยูในวันท่ีดําเนินการสอบคัดเลือก 

สําหรับการรับสมัครในครั้งนี้  ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไม
ครบถวน  เทศบาลตําบลทุงใส  จะถือว าเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไมมีสิทธิไดรับการจางใหดํารง
ตําแหนงใด ๆ 

 /๕.  คาธรรมเนียม… 

 



 

-๓- 

 

 ๕.  คาธรรมเนียมการสมัคร 
  ผูสมัครทุกประเภทจะตองเสียคาธรรมเนียมการสมัคร ตําแหนงละ  ๑๐๐  บาท 
  
 ๖. รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 
  เทศบาลตําบลทุงใส  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรหลังจากไดตรวจสอบคุณสมบัติ
ถูกตองแลว ในวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทุงใส และทางเว็บไซต                
เทศบาลตําบลทุงใส  www.thungsai.go.th  

 ๗.  กําหนดวัน เวลา  และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
    คณะกรรมการจะทําการเลือกสรร โดยวิธีการสอบขอเขียน ในวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ
วิธีการสอบสัมภาษณ ในวันท่ี ๔ กันยายน  ๒๕๕๗ รายละเอียดใหตรวจสอบจากประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขา
รับการเลือกสรร 

 ๘.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  วิธีการคัดเลือกจะแบงออกเปน  ๒  ภาค ดังนี้ 
   - ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไปและความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน)  โดยวิธีสอบขอเขียน  รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ (ผนวก ข)  
    -  ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง ภาค ค (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ (ผนวก ข) 
   

 ๙.  เกณฑการตัดสิน 
  - ผูสอบคัดเลือกจะตองมีผลคะแนนทดสอบความรูความสามารถท่ัวไปและความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง (ขอเขียน)  ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์เขารับการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง 
(สัมภาษณ) 
   -  ผูท่ีผานการสอบคัดเลือกจะตองมีคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  ไมต่ํา
กวารอยละ ๖๐ 

 ๑๐. การประกาศผลการเลือกสรร 
  เทศบาลตําบลทุงใส จะประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร ในวันท่ี  ๘  กันยายน  ๒๕๕๗   
โดยเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  กรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมเทากัน   ใหผูไดคะแนน 
ความรอบรูมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนความรอบรูเทากันใหผูไดคะแนนประสบการณมากกวา  
เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนประสบการณเทากันใหผูไดรับเลขประจําตัวเขารับการเลือกสรรกอนเปนผู
อยูในลําดับท่ีสูงกวา  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทุงใส  และทางเว็บไซต www.thungsai.go.th 

/๑๑.การข้ึนบัญชี... 

 

 

http://www.thungsai.go.th/
http://www.thungsai.go.th/


 

-๔- 

 

๑๑.การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
๑ เทศบาลตําบลทุงใส จะข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร ไมเกิน ๑ ป  นับแตวันท่ี ประกาศผลการ

คัดเลือก และผูผานการเลือกสรรจะถูกยกเลิกจากการข้ึนบัญชีเม่ือมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  มีการประกาศข้ึนบัญชีใหม 
 (๒)  ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจางใหดํารงตําแหนงท่ีผานการเลือกสรร 
 (๓)  เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีมติในเรื่อง 

       ดังกลาวเปนอยางอ่ืน 
                  ๒.กรณีมีขอสงสัยใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช   
เปนท่ีสุด 

๑๒.การจางและแตงตั้ง 
   ๑.ผูผานการเลือกสรรจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูผานการเลือกสรรตาม 

ตําแหนงวางของเทศบาลตําบลทุงใส 
๒.การใหไดรับคาตอบแทน  เทศบาลตําบลทุงใส  จะบรรจุและแตงตั้งผูผานการเลือกสรรในอัตรา

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง  หมวด  
๕ ขอ ๒๗  และขอ ๒๘ 

๑๓.  ระยะเวลาการจาง  คาตอบแทน  และสิทธิประโยชน 
  - ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน  ๔  ป 
   ไดรับอัตราคาตอบแทนเดือนละ ๖,๐๕๐ บาท เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ๒,๙๕๐ บาท 
   

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน   

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

(นายพีระพล  นาคแกว) 
           นายกเทศมนตรีตําบลทุงใส 
 

 
 
 
 
 



ผนวก ก. 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงพนักงานจาง 

 ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ประเภทผูมีทักษะ)   จํานวน  ๑  อัตรา 
 คุณสมบัติท่ัวไป 

๑.ชาย/หญิง 
๒. อายุไมต่ํากวาสิบแปดป  และไมเกินหกสิบป 
๓. วุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
๔. มีประสบการณในงานท่ีปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป ตองมีหนังสือรับรองจากนายจาง 

 ๑. ประเภทของพนักงานจาง   พนักงานจางตามภารกิจ 

  ช่ือตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ประเภทผูมีทักษะ) 
 

 ๒.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ๒.๑  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
   ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก   สําหรับผูมีทักษะ ใหกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยใชทักษะเฉพาะของบุคคลซ่ึงจะตองเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะ
ในงานท่ีจะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป ในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน และทักษะของบุคคลดังกลาวจะตอง สามารถพิสูจน
ใหเห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น  ๆ   โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจางหรือหนวยงานซ่ึงระบุถึงลักษณะ
งานท่ีไดปฏิบัติ (รายละเอียดตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๙/ว ๒   ลว. ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๔) 

  ๒.๒ ความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู การสงเสริมการเรียนรูพัฒนาผูเรียน 

ปฏิบัติงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย โดยจะตองผานการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหมีความพรอมท้ังดานรางกาย  อารมณจิตใจ สังคม
และสติปญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของและมี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด
ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก 
มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสม ท้ังดานจิตใจ อารมณ สังคม มีความตั้งใจปฏิบัติงานดวยความรัก 
ความออนโยน เอ้ืออาทรตอการปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลเด็กเล็กอยางเหมาะสม  เปนบุคคลท่ีมีความรักเด็ก มีอุปนิสัย
สุขุม เยือกเย็น มีความขยันอดทนและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา   

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
๑.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย

วิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๒.  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และ

คุณลักษณะตามวัย 
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
๔. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
๕. ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๖. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    
  

 
 



 
 

ผนวก ข. 
หลักสูตรและวิธีการสอบ 

 
 ๑  ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ( ประเภทผูมีทักษะ)  
  วิธีการคัดเลือกจะแบงออกเปน  ๒  ภาค ดังนี้ 
  ๑.๑ ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไปและความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน)  โดยวิธีสอบขอเขียน  รายละเอียดเก่ียวกับการสอบดังนี้ 
   (๑)  ภาค ก ความรูความสามารถท่ัวไป (๕๐ คะแนน) 
    -   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร  
    ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
-  การใชภาษาและเหตุผล 
-  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง  

   (๒)  ภาค ข  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (๕๐ คะแนน) 
    -   พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
    -   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ 

            ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
-  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ 
-  จิตวิทยาเก่ียวกับอายุเด็กอายุ ๓ - ๕ ป 

  ๑.๒  ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง ภาค ค (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
     -   การสัมภาษณ  (๕๐ คะแนน) 
     -   การทดสอบทักษะการสอน (๕๐  คะแนน) 
 

 
 


