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ประกาศเทศบาลต าบลเทพาลัย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
***************************************** 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 หมวด 4 เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ 18 ข้อ 19 
และข้อ 20 เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2564  ดังนี้   

1. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร 
       ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป   สังกัด  กองการศึกษา 

- ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน     1     อัตรา 

2.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
   2.1 ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่
เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
     ในพรรคการเมือง 
(6) ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

   2.2 ส าหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี หรือพราหมณ์ ทางราชการไม่รับสมัคร
สอบแข่งขันและไม่ให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี    
ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม      
ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 โดยอนุโลม 
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2.3 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง      
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลาและสถานที่ก าหนด ในกรณี          
ที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐาน ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถูก   
ตัดสิทธิในการเป็นผู้รับการสรรหาและเลือกสรรได้และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกด าเนินคดี       
ตามกฎหมาย 

2.4 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรง มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งจะไม่มีสิทธิรับการแต่งตั้ง               

  3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง / ลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบของต าแหน่ง           
ที่รับสมัคร  (รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)      

4. ระยะเวลาการรับสมัคร  และสถานที่รับสมัคร  
       -  ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบล
เทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่  19 - 28 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ         
(ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.)  

5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัคร 
ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนา รับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 

5.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขา    
ที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับ   
ที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ 

5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 3 x 4 ซ.ม. ถ่ายมาแล้ว    
ไม่เกิน 3 เดือน และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ต าแหน่งที่สมัครไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูปจ านวน 3 ใบ 

5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร หรือใบทหารกองเกิน (สด.9) 
อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

5.4 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการก าหนด  
ซึ่งไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย 

5.5 เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่
ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนบ้านในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่         
ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับการสรรหาฯ ได ้ผู้ได้รับการสรรหาฯ รายนั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ม ิได ้
  6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

- อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัคร  จ านวน 50 บาท และจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ  

  7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ 
       -  เทศบาลต าบลเทพาลัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ ในวันที ่30 ตุลาคม 
2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลเทพาลัย หรือทางเว็บไซต์ http://www.taepalaicity.go.th 
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  8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก  
   8.1  วธิีการสอบคัดเลือกฯ  
          - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

       ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ประเมินความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน  
ของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวการเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น) 

                9. วัน เวลาและสถานที่การสอบคัดเลือกฯ 
9.1 เทศบาลต าบลเทพาลัยจะด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ทั่วไป ในวันที ่2 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานเทศบาล     
ต าบลเทพาลัย 
   9.2 ให้ผู้ที่เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ไปถึงสถานที่ด าเนินการสอบคัดเลือก ก่อนเริ่มสอบ
คัดเลือก 30 นาที และจะเรียกเข้าห้องสอบก่อนประมาณ 15 นาที เพ่ือชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการ           
สอบคัดเลือกฯ 

  10.  เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่จะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จะต้องได้คะแนนการสอบคัดเลือก     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   

  11.  ประกาศผลการคัดเลือก 
       -  เทศบาลต าบลเทพาลัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน  
2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลเทพาลัย หรือทางเว็บไซต์ http://www.taepalaicity.go.th                
โดยเรียงล าดับที่จากผู้เข้ารับการคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่ผู้เข้ารับการคัดเลือก          
ได้คะแนนรวมเท่ากัน ก็ให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่สูงกว่า      

  12.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
12.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา

ตามล าดับและถ้าได้คะแนนการสอบคัดเลือกเท่ากันก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับ         
ที่สูงกว่า 

12.2 ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก               
ผู้ใดให้มารายงานตัวเพ่ือเป็นพนักงานจ้างก่อนแล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือก่อนมีการ        
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้ ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป            
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันที่บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ มีอายุครบ 1 ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือกใหม่แล้วแต่กรณี 
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12.3 ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็น
อันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  คือ 

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในวันเวลาที่

คณะกรรมการเทศบาลฯ ก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบ
ก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จ้างใน
ต าแหน่งที่สอบได้ 

12.4 ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบัญชีใด  
ไปแล้ว ถ้าบัญชีนี้ยังไม่ทีการยกเลิก และคณะกรรมการเทศบาลฯ พิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันสมควร จะอนุมัติให้      
ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรก ที่จะได้รับการจ้างในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้  ส าหรับผู้ซึ่งถูกยกเลิกการ    
ขึ้นบัญชี เนื่องจากไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มี
ความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบได้  และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น      
ไม่ยกเลิกให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกท่ีจะจ้างครั้งต่อไป 

13. การจ้างและการแต่งตั้ง 
13.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านคัดเลือก ตาม     

แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาก่อน และก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัยพิจารณาเห็นสมควร 

13.2 ถ้าผู้ผ่านการคัดเลือกถึงล าดับที่ได้รับการจ้างมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้
ตามประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองมิได้   

เทศบาลต าบลเทพาลัย จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างต าแหน่งดังกล่าวในรูป
ของคณะกรรมการฯ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมอย่าหลงเชื่อหรือยอม       
เสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าว
ประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ
ได้ทราบ เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
(นายประทีป  ล้ ากลาง) 

นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก  1  แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่  9  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  และอัตราค่าตอบแทน 
***************************************************** 

 
ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป     จ านวน     1   อัตรา 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ช่วยดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความเสียสละ       
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน มีความอดทนต่องานหรือ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นผู้ดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ให้ความรู้
แก่เด็กโดยการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้  ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของเด็กในขณะที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก 

1.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไป 
1.2 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้ดูแลเด็ก 

2.  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ดูแลความเรียบร้อย  

ความปลอดภัยของเด็กเล็ก สอนให้ความรู้เบื้องต้นแก่เด็กก่อนประถมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย  

3.  ระยะเวลาการจ้าง 
    ก าหนดระยะเวลาการจ้าง ไม่ก่อนได้รับความเห็นชอบ ก.ท.จ.นม. – 30 กันยายน  2564 

4.  อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
  - อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000.-  บาท  

5.  วิธีการเลือกสรร 
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ใช้การประเมิน  สมรรถนะ

โดยการสัมภาษณ์  ดังต่อไปนี้  (100 คะแนน) 
  5.1 ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  5.2  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน   
  5.3  คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล  ซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก  2  แนบท้ายประกาศ  ลงวันที่  9  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

รายละเอียดวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
********************************************* 

ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป     จ านวน     1   อัตรา 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  

วิธีการสอบคัดเลือก 
   - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  100 คะแนน   
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่
ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ        
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวการเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


