
 
   
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหลักช้าง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   

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

  ด้วยเทศบาลต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์         
จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 255 9 จึงอาศัยอ านาจตามความในหมวด 4 ข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา           
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหลักช้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีทักษะ) 
- ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน  2  อัตรา 
  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหลักช้าง) 

               

   พนักงานจ้างท่ัวไป   
    - ต าแหน่ง  พนักงานผลิตน้ าประปา  จ านวน  1  อัตรา 

  

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  
        ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง       
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2557 ลงวันที่8 สิงหาคม 2557 ซึ่งได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
       2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

    1. มีสัญชาติไทย  
        2. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี  (นับถึงวันสมัคร) 
        ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานเทศบาล  ดังนี้ 
       (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม  
       (ข) วัณโรคในระยะอันตราย  
       (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
       (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
       (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  
        5.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่           
ในพรรคการเมือง 
        6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
          

/ 7. ไม่เป็น… 
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7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

      8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 

          9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ หน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

ส าหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร         
เพ่ือเป็นพนักงานจ้างได้  ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๙๐๔/ว๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือ
ส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในข้อ ๕         
ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 

หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็น        
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่ง          
ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานเทศบาล 

 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

     ผู้สมัครคัดเลือกต าแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น          
ตามเอกสารประกอบ (ผนวก ก) 

 

3. อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

       (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) 
          - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,40๐.- บาท            

       (2) พนักงานจ้างท่ัวไป 
   - ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา  ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,00๐.- บาท 
 

   4. การรับสมัคร  
        4.1 วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
             (1) ผู้สนใจติดต่อ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบล            
หลักช้าง อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ )หรือ                        
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-9973-4990  หรือดูรายละเอียดที่  www.lakchang.go.th  
             (2) การสมัครสอบให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง          
ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในระหว่างวันที่  17 - 25  มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ 
 

       4.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
           ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

ครบถ้วน  พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัครดังนี้ 
       1. ส าเนาบัตรประชาชน     จ านวน  ๑  ฉบับ 
       2. ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  ๑  ฉบับ 

               3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  จ านวน  ๓  รูป 
      ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัคร)    

/๔. ส าเนา... 
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      ๔. ส าเนาวุฒิการศึกษา      จ านวน  ๑  ฉบับ 
      5. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ี ก.ท. ก าหนด  

    (ซึ่งแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน )   จ านวน  ๑  ฉบับ   
6. ส าเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)    จ านวน  ๑  ชุด 
7. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้าง/ผู้ว่าจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุ 
    เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน(ไม่ต่ ากว่า 5 ป)ี  
    เฉพาะต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก      จ านวน  ๑  ชุด 
8. หลักฐานอื่นๆ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส,                     จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)  

      9. ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง ส าเนาถูกต้องและลงลายมือ
ชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย  หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว้        
ในการรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหลักช้าง 

 

     4.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
                        ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ ๑๐๐  บาท        
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียนการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่  มีการยกเลิก         
การเลือกสรรครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสมัคร
ให้แก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 

 

  5. หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข.) 
 

    6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และก าหนดวัน เวลา สถานที่
เลือกสรร 
                        (1)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (สัมภาษณ์) ในวันที่ 28 มีนาคม 2559       
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหลักช้าง  หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์  www.lakchang.go.th  
                        (2)  ก าหนดประเมินสมรรถนะ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)   ในวันที่  29 มีนาคม  2559  
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหลักช้าง  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
                         (3) ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ  ส านักงานเทศบาล
ต าบลหลักช้าง  หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์  www.lakchang.go.th  

 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
         ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ 
ของการประเมิน  โดยจะเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย    
 

8. การประกาศรายช่ือและข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและเลือกสรร 
      (1)  เทศบาลต าบลหลักช้าง จะประกาศข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยจะเรียง     
ล าดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน  
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
 

/(2) เทศบาล... 
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ผนวก  ก (1) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหลักช้าง  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ   

ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ประเภทผู้มีทักษะ)   
ลงวันที่  9  มีนาคม  2559 

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

 
ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีทักษะ) 
1. ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จ านวน 2  อัตรา    
    สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหลักช้าง   ส านักปลัดเทศบาล 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   

1. เพศ ชาย/หญิง 
2. ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ หรือ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ หรือ  
4. ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา  และ 
5. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
6. มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

หรือเด็กก่อนวัยอนุบาล/ปฐมวัย) ใช้หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัย
อนุบาลปฐมวัยไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยปฐมศึกษา 

ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้อง      
กับพัฒนาการของเด็ก จัดท าสื่อการเรียนการสอน  อุปกรณ์การเรียนการสอนประเภทต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 
ในการดูแลเด็กเล็ก  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
      
ระยะเวลาการจ้าง  ท าสัญญาจ้างไม่เกิน 4  ปี    
อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ   9,400.-  บาท 
สิทธิประโยชน์ เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  หรือ

ประโยชน์ อ่ืนใดตามท่ีทางราชการก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ก (2) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหลักช้าง  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 

ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา 
ลงวันที่  9  มีนาคม  2559 

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

ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างท่ัวไป 
2. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานผลิตน้ าประปา     จ านวน  1  อัตรา   สังกัดกองช่าง     
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
1. เพศ  ชาย/หญิง 
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประถมศึกษา 
3. สามารถอ่านออกเขียนได้  
4. มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน 
5. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้เรื่องเครื่องจักรกลเบื้องต้น  
6. ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานท่ีต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตน้ าประปา  จัดน้ าสะอาดบริการประชาชน  บริการผู้ใช้น้ าประปา   

เตรียมน้ าประปาส ารองไว้เพ่ือการดับเพลิง  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
      
ระยะเวลาการจ้าง  ท าสัญญาจ้างไม่เกิน  1  ปี   
  
อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ   9,000.-  บาท 
 
สิทธิประโยชน์ เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  หรือ

ประโยชน์ อ่ืนใดตามท่ีทางราชการก าหนด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก  ข(1) 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหลักช้าง  
หลักสูตรการเลือกสรรและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่   9  มีนาคม  2559 
********************************** 

 
  

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร(การประเมินสมรรถนะ) 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   

2. พนักงานจ้างทั่วไป           ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา  
 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     1.ประวัติส่วนตัว การศึกษา ประวัติการท างาน 
     2. ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในต าแหน่งหน้าที่ 
     3. อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ แรงจูงใจ จริยธรรมและ 
         คุณธรรม มนษุยสัมพันธ์   
     4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ  
     5. บุคลิกภาพ การแต่งกาย ท่วงทีวาจา 
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โดยวิธ ี
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 

 

การประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์  ทั้งนี้ อาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที
วาจา  อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 

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


