
 
 

   
 

    
 

ประกาศเทศบาลต าบลก าพวน 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ในสังกัดเทศบาลต าบลก าพวน 
--------------------------- 

  ด้วยเทศบาลต าบลก าพวน  อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่            
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

      พนักงานจ้างท่ัวไป    
      ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน   ๑   อัตรา 

      รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ  
    ๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล  ดังนี้ 
          (๑)  มีสัญชาติไทย 
          (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
          (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

     (๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  
หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

     (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
     (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

               (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
     (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
     (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

     (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 

     (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น 

 
/ไม่เป็น... 
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        (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท า

ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐ 
        (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 

ของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 

 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ 
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น มายื่นด้วย 

๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
         ได้รับประกาศมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขา (ผู้ที่จบ
การศึกษาสาขาเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

      ๓. ก าหนดการรับสมัครและย่ืนใบสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับใบ
สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลก าพวน  อ าเภอสุขส าราญ  จังหวัดระนอง 
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
ส านักปลัด  โทร  ๐-๗๗๘๑-๐๖๒๘  หรือ  www.kumpuan.go.th 

๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมกับใบสมัคร 
 (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่

เกิน  ๑  ปี  (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปด้วย) จ านวน ๓ รูป 
 (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
 (๔) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่ งแสดงว่า ไม่ เป็นโร คที่ต้องห้ามตามประกาศที่

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด   ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย   จ านวน 
๑  ฉบับ 

 (๕)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่  ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐  โดยให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย ในกรณีที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติปริญญาบัตรให้ ผู้สมัครใช้ส าเนาใบรับรองสถานศึกษาว่าได้
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่รอการอนุมัติปริญญาอยู่แทนได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ ผู้สมัคร
ส าเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่  ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

 
/ส าเนา... 
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(๘)  ส าเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น  ใบทหารกองเกิน (สด.๑)  ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน           

ชื่อตัว ชื่อสกุลฯลฯ   (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)     จ านวน   ๑  ฉบับ  
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย           

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 (๑) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครนี้จริงและจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเม่ือใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้ง
นี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  

 (๒) ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัครและในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 

๓.๔ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก ในอัตรา ๑๐๐ บาท 
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการ

สรรหาและการเลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด  
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และก าหนดวัน เวลา  
สถานที่ในการสรรหาและการเลือกสรร 

     ๔.๑ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
         เทศบาลต าบลก าพวน  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร

เป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลก าพวน  ในวันจันทร์ที ่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ  ส านักงานเทศบาล
ต าบลก าพวน 

   ๔.๒ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและการเลือกสรร 
         เทศบาลต าบลก าพวน  จะด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง                 

ในวันพฤหัสบดทีี่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล
ก าพวน  อ าเภอสุขส าราญ  จังหวัดระนอง 

 
 
 
 

/หลักเกณฑ์... 
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๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    เทศบาลต าบลก าพวน จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานโดยยึดหลัก 

“ สมรรถนะ” ที่ จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่ เทศบาลต าบลก าพวนก าหนด ซึ่ง
ประกอบด้วย 
     (ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
     (ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
     (ค) คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
     โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการประเมิน   ซึ่งวิธีประเมินสมรรถนะเรื่องหนึ่งอาจ
ประเมินด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลายๆ เรื่อง อาจประเมินด้วยวิธีการประเมินวิธีเดียวกัน
ตามที่เห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าว  โดยอาจใช้การสอบข้อเขียน การ
ทดสอบตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์  การทดสอบด้วยสถานการณ์จ าลอง การตรวจสอบกับบุคคลที่อ้างอิง หรือ
อ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
      การตัดสินว่าผู้ใดได้รับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลก า

พวน   ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามท่ีเทศบาลต าบลก าพวนก าหนด  โดยได้คะแนนใน
แต่ละภาคการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐    

๗. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร 
      เทศบาลต าบลก าพวน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ณ  เทศบาลต าบลก าพวน อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง 

๘. การขึ้นบัญชผีู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร 
   ๘.๑ การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เทศบาลต าบลก าพวน จะเรียงล าดับ

ที่จากผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน คะแนนสอบภาคปฏิบัติ และคะแนนสอบสัมภาษณ์รวมกันสูงสุดลงมาตามล าดับ  
ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากคะแนนสอบ
สัมภาษณ์เท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันอยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากัน
อีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบภาคปฏิบัติเท่ากันอีกจะให้
ผู้สมัครที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

  ๘.๒ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่
ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่แล้วบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรครั้ง
ก่อนเป็นอันยกเลิก 

  ๘.๓ กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลต าบลก าพวน พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะ
ในเรื่องเดียวกันได้ นายกเทศมนตรีต าบลก าพวน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ระนอง อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ                
การเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

 

 

 



-๕- 

 

๙. การท าสัญญาจ้าง 
      ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรจะได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัด

เทศบาลต าบลก าพวน  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนองแล้ว 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

               (นายวรากร  กิจการ) 
               นายกเทศมนตรีต าบลก าพวน 
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แนบท้ายประกาศ ทต.ก าพวน  ลงวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

ประเภทพนักงานจ้าง 

 -  พนักงานจ้างทั่วไป 

ชื่อต าแหน่ง     ผู้ดูแลเด็ก 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ดูแลความเรียบร้อย            
ความปลอดภัยของเด็กเล็ก  สอนให้ความรู้เบื้องต้นแก่เด็กก่อนประถมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ช่วยดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็ก  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  มีความเสียสละ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน มีความอดทนต่องาน
หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นผู้ดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์  
ให้ความรู้แก่เด็กโดยการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้  ดูแลความเรียบร้อย  และความปลอดภัยของ
เด็กในขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก  
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 -   ได้รับประกาศมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขา 
 

ระยะเวลาการจ้าง 

 -   ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี โดยมีการประเมินผลงานเพ่ือพิจารณาต่อสัญญาจ้าง 

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 

 -  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  ๙,๐๐๐- บาท หรือตามอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 
 
 

 
------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


