
 
 
 

ประกาศเทศบาลตาํบลดอนทราย 
เรือ่ง  รบัสมคัรบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนกังานจา้งของเทศบาลตําบลดอนทราย 

                       (แทนตาํแหน่งที่วา่ง) ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 
------------------------------------------ 

 

   ด้วยเทศบาลตําบลดอนทราย จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
(แทนตําแหน่งที่ว่าง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 1 ตําแหน่ง 2 อัตรา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลดอนทราย  ในตําแหน่งดังนี้ 
 

1.  ตําแหน่งทีร่ับสมคัร     
     พนกังานจา้งตามภารกจิสาํหรบัตาํแหนง่ผูม้คีณุวฒุ ิจํานวน 1 ตําแหน่ง  2 อตัรา ดังนี ้  

   1. ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็  จํานวน    2    อัตรา 
 

2.  คณุสมบัตแิละลกัษณะตอ้งห้ามของผูซ้ึง่จะไดร้ับการจา้งเปน็พนกังานจ้าง 
      ผูส้มัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้ 

   2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด  

1   ข้อ  4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2547  ดังนี้ 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน  60  ปี 
   (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสําหรับ
พนักงานเทศบาล  
   (5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
   (6)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บรหิารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 

/ (9)ไม่เป็น... 
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   (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
   2.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง   

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่งนั้น (รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

  3.  กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
ดอนทราย อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่  15 - 23  มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น.             
ในวันและเวลาราชการ 
 

  4.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร 
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ถ่ายครั้ง 

เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน   1   ฉบับ 
3. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน 1 ฉบับ 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน   1   ฉบับ 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน   1   ฉบับ 
6. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็น

ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสําหรับพนักงานเทศบาล (แพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) จํานวน   
1   ฉบับ 

7. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส , สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล , สําเนา
หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 

8. เอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

5.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
     ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร ในอัตรา 100 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืน 

ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 
 

  6.  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
       เทศบาลตําบลดอนทราย จะประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่       
24 มิถุนายน 2554 โดยปิดประกาศไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลดอนทราย และให้เป็น
หน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจรายชื่อเอง ทั้งนี้ หากคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรตรวจพบภายหลัง
ว่าผู้สมัครใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนดหรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติคณะกรรมการฯ จะตัดสิทธิผู้นั้น มิให้เข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรร หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบสรรหาและเลือกสรรหรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้
ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 

/ 7. หลักเกณฑ์... 
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  7.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
       1. หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเป็นต้องใช้สําหรับ
การปฏิบัติงานในตําแหน่ง ประกอบด้วย 
   ก. ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   ข. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   ค. คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจําเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
 

       2. วิธีการเลือกสรร ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ ประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และ
วิธีการสัมภาษณ์ 
 

  8.  ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร 
       เทศบาลตําบลดอนทราย  จะประกาศ วัน  เวลาสถานที่สอบในวันที่    24 มิถุนายน  2554   
โดยปิดประกาศไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลดอนทราย หรือติดต่อสอบถามได้ที่สํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลดอนทราย โทร 0-7467-6533-4 ในวันและเวลาราชการ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไป
ตรวจดูรายชื่อและวัน เวลา สถานที่เอง 
 

  9.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน 
       การดําเนินการเลือกสรร ประกอบด้วย 3 ภาค 
   1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   จํานวน   100   คะแนน 
   2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง จํานวน   100   คะแนน 
   3. ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง  จํานวน   100   คะแนน 
 

  10.  เกณฑ์การตัดสิน 
        ผู้ได้รับการเลือกสรรต้องผ่านเกณฑ์การตัดสินในการสรรหาและเลือกสรร โดยต้องได้คะแนนไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของแต่ละภาควิชาที่สอบ 
 

11.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร 
  เทศบาลตําบลดอนทราย  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรให้ทราบ โดยท่ัวกัน ในวันที่ 29 
มิถุนายน 2554 โดยปิดประกาศไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลดอนทราย หรือติดต่อสอบถาม
ได้ที่สํานักปลัดเทศบาลตําบลดอนทราย โทร 0-7467-6533-4  ในวันและเวลาราชการ 
 

12.  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 1. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลําดับที่จากผู้ผ่านการสรรหาและ

เลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุด ลงมาตามลําดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจําตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่
ในลําดับสูงกว่า 
   2. บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรกําหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้ามีการสรร
หาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก 
 

/3.ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชี... 
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   3. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้
เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ  
   - ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและทําสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอํานาจสั่งจ้างกําหนด 
   - ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกําหนดเวลาที่จะจ้างในตําแหน่งที่ผ่านการ
เลือกสรร 
 

  13.  เงื่อนไขการจ้าง 
         ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจะได้รับการพิจารณาจัดจ้างตามลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้
ผ่านการเลือกสรร และเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ท.จ.พัทลุง)  กําหนด  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการ
เลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนด  เทศบาลตําบลดอนทรายอาจถอนรายชื่อนั้นออก
จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ทั้งนี้เทศบาลตําบลดอนทราย  จะดําเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการ
เลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ท.จ.พัทลุง)  ได้ให้
ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   8   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2554   
 
 

                     (ลงชื่อ)  
            (นายมานพ  ช่วยมณ)ี 
                         นายกเทศมนตรีตําบลดอนทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทา้ยประกาศเทศบาลตาํบลดอนทราย 
เรือ่ง    รับสมคัรบคุคลเพือ่สรรหาและเลอืกสรรเปน็พนกังานจา้งของเทศบาลตาํบลดอนทราย 

(แทนตาํแหนง่ทีว่า่ง) ลงวนัที ่8  มิถนุายน พ.ศ.  2554 
**************************** 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ สําหรับตําแหน่งผู้มีคุณวุฒิ 
 

ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน   2   อัตรา 
 

  1.  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง 
       1. มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ และ 
       2. ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะ
งานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ 
       3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 

  2.  ลกัษณะงานที่ปฏิบตั ิ
       1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
       2. จัดอบรมสั่งสอนและจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 
       3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลอืผู้เรียน 
       5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
       6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  3.  ค่าตอบแทน 
       กําหนดให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นที่ขั้นตํ่าสุดของอันดับ จ.3 (ปัจจุบันอัตรา 
7,940 บาท) และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามนัย ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2551 
 
 

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



หลกัสตูรและวธิกีารสอบแข่งขัน 
 
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  คือ  ทดสอบความรู้ ความสามารถ  โดยคํานึงถึง
ระดับความรู้ความสามารถทีต้่องการของตําแหน่งที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 

พนกังานจ้างตามภารกจิ 
ตําแหน่ง  ผูช้่วยครผูู้ดแูลเด็ก 
 

ภาค ก.  ความรูค้วามสามารถทั่วไป  ข้อสอบปรนยั  (คะแนนเตม็  50  คะแนน) 
 วิชาความสามารถทัว่ไป    
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้าน
การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
 
ภาค ข.  ความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะตาํแหนง่  ข้อสอบปรนยั  (คะแนนเตม็  50  คะแนน) 
 ทดสอบความรูเ้กีย่วกบักฎหมาย  กฎ  ระเบยีบและขอ้บงัคบัที่เกีย่วกบัการปฏิบตัิงานในหน้าที ่ 
  

1. รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ. 2542  
4. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

  5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข 
                         เพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551  
  6. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)  
  7. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
  8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก 
  9. พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  10. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 
  11. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526   
  12. ความรู้ที่จําเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ 
 
ภาค ค.  ความเหมาะสมกับตาํแหนง่  (คะแนนเตม็  100  คะแนน) 
      ทดสอบความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  โดยวิธสีมัภาษณ ์
 จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  
ประวัติการทํางาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้คัดเลือกและจากการสัมภาษณ์  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ์  
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอื่น  เป็นต้น 
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