
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลทาสบชัย 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร          

เป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
 

  ด้วยเทศบาลต าบลทาสบชัย  อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน มีความประสงค์จะรับสมัคร           
บุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง (ผู้ดูแลเด็ก) เพ่ือปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอยแก้ว เพ่ือช่วยดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็ก  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  
หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สังกัดงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่าย
บริหารการศึกษา กองการศึกษา และต าแหน่ง คนงานทั่วไป เพ่ือปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทา
สาธารณภัย  ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ  เช่น  อัคคีภัย  อุทกภัย  วาตภัย  และภัยพิบัติต่างๆ จัดเตรียม  ดูแล  
บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์  ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
เป็นต้น สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
ของเทศบาลต าบลทาสบชัย (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66)  

                  ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน                    
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๙           
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งทีร่ับสมัครสอบแข่งขัน 

 พนักงานจ้างทั่วไป 
1. ต าแหน่ง (ผู้ดูแลเด็ก) เพ่ือปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยแก้ว ช่วยดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็ก 

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายสังกัดงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา  จ านวน 1 อัตรา 
(รายละเอียดตามภาค ผนวก ก.) 

2. ต าแหน่ง (คนงานทั่วไป) เพ่ือปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย  ตรวจตรา  
รับแจ้งเหตุ  เช่น  อัคคีภัย  อุทกภัย  วาตภัย  และภัยพิบัติต่างๆ จัดเตรียม  ดูแล  บ ารุงรักษาเครื่องมื อ
อุปกรณ์  ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ (รายละเอียดตามภาค 
ผนวก ข.) 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป   

                ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลทาสบชัย                       
จะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ ๔ ยกเว้นข้อ ๔ (๙) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
  ๑)  มีสัญชาติไทย 
  ๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปี   
  ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต       
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานเทศบาล 



 ๒ 
  ๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง            
                     ๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                     ๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๘) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ๙) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
                    ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
             ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน 
(ก.ท.จ.ล าพูน) 
  ๒.๓ ส าหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งได้ทั้งนี้ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่  นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 

๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ก) (ผนวก ข) 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว     จ านวน  ๓  ใบ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน       
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       
๔. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑  เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย  
๕. ส าเนาภาพถ่ายระเบียนแสดงผลการเรียน   
6. หนังสือรับรองการท างานจากผู้บังคับบัญชา (ถ้ามี)     
7. กรณีเพศชาย ให้แนบใบส าคัญทางทหาร ( สด.๙ ) หรือหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการ 

ตรวจเลือกทหารมาแล้ว (สด.๔๓) หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุนพร้อมส าเนา  
8. เอกสารอ่ืน (ถ้ามี)  (ระบุ) …………………………………………… จ านวน......................ฉบับ 

                   ส าหรับการรับสมัครในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นคุณสมบัติครบถ้วนตรง
ตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติ ในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สมัคร นั้น 

๕. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
          ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองไ ด้ที่              
ส านักงานเทศบาลต าบลทาสบชัย อ าเภอแม่ทา  จังหวัดล าพูน ตั้งแต่วันที่ ๑4 - ๒3 มิถุนายน ๒๕64 หรือ                  
ขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทาสบชัย หมายเลขโทรศัพท์         
๐๕๓-976067 ต่อ 1009 ในวันและเวลาราชการ   

๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท  

ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เมื่อมีการสมัครแล้ว 
 



 ๓ 
๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

เทศบาลต าบลทาสบชัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร                      
ในวันศุกร์ที่ ๒5 มิถุนายน ๒๕64 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลทาสบชัย อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน                    
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัครและหลักฐานที่ยื่นสมัคร  

๘. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
เทศบาลต าบลทาสบชัย จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้ าง ในวันพุธที่                  

30 มิถุนายน ๒๕64  สอบข้อเขียนตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.0๐ น. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป ภาค ก ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ภาค ข ในวันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564       
และสอบสัมภาษณ์(ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง) ในวันพุธ ที่ 7  กรกฎาคม  2564 เวลา 09.30 น. 
ณ เทศบาลต าบลทาสบชัย อ าเภอแม่ทา  จังหวัดล าพูน 

๙. วิธีการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร   
        9.1 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และ คนงานทั่วไป คือ 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)   50   คะแนน 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  50   คะแนน  
ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์และฝึกปฏิบัติ)   ๑๐๐   คะแนน 

9.2 ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักเกณฑ์ ไม่ต่ ากว่า     
ร้อยละ ๖๐ ก่อน จึงมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์และฝึกปฏิบัติ) 

              รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  (ผนวก ข) 

๑๐. การประกาศผลการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
  เทศบาลต าบลทาสบชัย จะประกาศผลการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และ คนงานทั่วไป  ในวันศุกร์ ที่ 9  กรกฎาคม  ๒๕64 ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลทาสบชัย  อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน  และท่ี www.tarsobchai.go.th 

๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค         
ที่สอบตามหลักเกณฑ ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๑๒. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร 
  ๑๒.๑  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงล าดับที่จาก
ผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้สอบได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน          
ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
                   ๑๒.๒  จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยแยกเป็นแต่ละต าแหน่งและขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี 
นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว           
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัว
เพ่ือรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ใหม่
แล้วแต่กรณีก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วัน
ถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้มีอายุครบ ๑ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชี  ผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๑๒.๓  ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็น 



 ๔ 
อันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่เทศบาล 

ต าบลทาสบชัย ก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบ
ก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วันนับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
ในต าแหน่งที่สอบได้ 

(๔) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี 
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน   

๑๓. การท าสัญญาจ้าง 

                   ผู้สอบแข่งขันจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน  ต าแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลต าบลทาสบชัย หลังจาก ประกาศผลการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
จ้างดังกล่าว และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน (ก.ท.จ.ล าพูน) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๙ คือพนักงานจ้างทั่วไปให้ท าสัญญาจ้างไม่เกิน
คราวละหนึ่งปีหรือตามโครงการที่มีก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ 

                  เทศบาลต าบลทาสบชัย ด าเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลัก
สมรรถนะความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน  
ยุติธรรมและโปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน (ก.ท.จ.ล าพูน) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง              
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

 
                 (นายสมศักดิ์  กิต)ิ 

                                                              นายกเทศมนตรีต าบลทาสบชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 
 

ผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลทาสบชัย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

____________________ 

 

ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 1 อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ช่วยดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  มีความเสียสละ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน มีความอดทนต่องานหรือ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นผู้ดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์  ให้
ความรู้แก่เด็กโดยการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้ ดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัยของเด็กใน
ขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ดูแลความเรียบร้อย  
ความปลอดภัยของเด็กเล็ก  สอนให้ความรู้เบื้องต้นแก่เด็กก่อนประถมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 ๑. สามารถเลี้ยงดูแลเด็กได้ 
 ๒. สามารถสอนด้านพัฒนาการเด็กได้ 
 ๓. สามารถจัดโภชนาการส าหรับเด็กได้ 
 ๔. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
 ๕. มีไหวพริบ ปฏิภาณท่ีดี  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาวได้ดี 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ๑. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์  และไม่เกิน ๖๐ ปี 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ขึ้นไปทุกสาขาวิชาชีพ 
 ๓. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 ๔. มีสุขภาพแข็งแรง 
 ๕. มีสุขภาพจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
 ๖. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์ สังคม มีความตั้งใจ 
 
 
 
 
  



 ๖ 
จะปฏิบัติงานด้วยความรัก  ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม 
 7. เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก  มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น  และมีความขยันอดทน 

หมายเหตุ ให้แนบส าเนาเอกสาร พร้อมรับรองส าเนาประกอบในวันรับสมัคร 

ระยะเวลาการจ้าง 

 เทศบาลต าบลทาสบชัย ก าหนดสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความ
เหมาะสมของเทศบาลต าบลทาสบชัย และตามที่ ก.ท.จ.ล าพูน มีมติเห็นชอบ 

อัตราค่าตอบแทน 

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,00๐.-บาท  
ค่าครองชีพชั่วคราว 1,0๐๐.-บาท  
รวมรายได้เดือนละ 10,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 
ผนวก ก 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลทาสบชัย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
____________________ 

 

ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างทั่วไป 

ชื่อต าแหน่ง   คนงานท่ัวไป    จ านวน 1 อัตรา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1.1 ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย  ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ  เช่น  
อัคคีภัย  อุทกภัย  วาตภัย  และภัยพิบัติต่างๆ  เป็นต้น  เพ่ือให้เกิดความปลอกภัย และบรรเทาความเสียหาย
ในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  1.2  เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพ่ือด าเนินการ
ป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์ 
  1.3  จัดเตรียม  ดูแล  บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์  ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ  ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.4  รวบรวม  จัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  เช่น  ส ารวจแหล่งน้ า  
เส้นทางจราจร  แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย  เป็นต้น  เพ่ือจัดท าแผนป้องกันรับ
สถานการณ์ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์ 
  1.5  จัดท ารายงาน  บันทึก  และสถิติข้อมูลต่างๆ  ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชา 
  1.6  ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  1.7  ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 เพ่ือปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย  ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ  เชน่  อัคคีภัย  
อุทกภัย  วาตภัย  และภัยพิบัติต่างๆ จัดเตรียม  ดูแล  บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์  ตลอดจนยานพาหนะ
ต่างๆ  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มีความรอบรู้ในงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ ทั่วไป เรื่องชุมชน อย่างเหมาะสมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  
๔. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบ กฎหมายและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ 
 ๕. มีไหวพริบ ปฏิภาณท่ีดี  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาวได้ดี 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ๑. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์  และไม่เกิน ๖๐ ปี 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทุกสาขาวิชาชีพ    
 ๓. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 ๔. มีสุขภาพแข็งแรง 
 ๕. มีสุขภาพจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 

 หมายเหตุ ให้แนบส าเนาเอกสาร พร้อมรับรองส าเนาประกอบในวันรับสมัคร 

ระยะเวลาการจ้าง 

 เทศบาลต าบลทาสบชัย ก าหนดสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความ
เหมาะสมของเทศบาลต าบลทาสบชัย และตามที่ ก.ท.จ.ล าพูน มีมติเห็นชอบ 

อัตราค่าตอบแทน 

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,00๐.-บาท  
ค่าครองชีพชั่วคราว 1,0๐๐.-บาท  
รวมรายได้เดือนละ 10,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

ภาคผนวก  ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างท่ัวไป 

ต าแหน่ง  (ผู้ดูแลเด็ก) 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลทาสบชัย  ลงวันที่  1   มิถุนายน   2564 

....................................................................................... 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

สมรรถนะ 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

วิธีการประเมิน 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
   (คะแนนเต็ม  50 คะแนน) รายละเอียดเกี่ยวกับการ
สอบมีดังต่อไปนี้ 

(1.1) วิชาความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะงาน
ในหน้าที ่
1.1.1. ความรู้ความสามารถท่ัวไป เกี่ยวกับ 

เทศบาลต าบลทาสบชัย และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
1.1.2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
             1.1.3. รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2560 
             1.1.4 พระราชบัญญัติกระจายอ านาจ พ.ศ.  
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

1.1.3. ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 
 
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
(คะแนนเต็ม  50 คะแนน) รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ   
มีดังต่อไปนี้ 
  (2.1) มาตรฐานการด าเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 

 
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

สมรรถนะ 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

วิธีการประเมิน 

   
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนน
เต็ม  100 คะแนน)  รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบมี
ดังต่อไปนี้ 
  - ประเมินบุคคลเ พ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้า
สอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  
เช่น ประเมินบุคคลโดยตั้ งสถานการณ์จ าลอง การ
ปฏิบัติงานจริง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ ก าหนด
ในวันสอบ  และพิจารณาจากความรู้ที่อาจใช้ เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่อง
การรักษาความปลอดภัยแห่ งชาติ  ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  
จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 

 
100 

 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 
 

รวมทั้งหมด 200  
 
หมายเหตุ   ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ของเทศบาลต าบลทาสบชัย จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้ง
ที่  1 ของแต่ละต าแหน่ง ซึ่งผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมี
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต่อ ไป 
 

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

 



 ๑๑ 

ภาคผนวก  ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างท่ัวไป 

ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลทาสบชัย  ลงวันที่  1   มิถุนายน   2564 

....................................................................................... 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
(คะแนน) 

วิธีการประเมิน 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
   (คะแนนเต็ม  50 คะแนน) รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบมีดังต่อไปนี้ 

(1.1) วิชาความสามารถทั่วไป 
            1.1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป เกี่ยวกับ 
เทศบาลต าบลทาสบชัย และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

1.1.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
             1.1.3. รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2560 
             1.1.4 พระราชบัญญัติกระจายอ านาจ พ.ศ.  
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

1.1.4. ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 
 
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
(คะแนนเต็ม  50  คะแนน) รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ   มีดังต่อไปนี้ 
  (2.1) ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ 
   2.2.1  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
   2.2.2 พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542  
  2.2.3 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  
  2.2.4  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน  
  2.2.5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
  
  
  
 
 
 
 
 

 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 

 
 
 
 
 

 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
(คะแนน) 

วิธีการ
ประเมิน 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม  100 คะแนน)  รายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบมีดังต่อไปนี้ 
  - ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา  ประวัติการท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น ประเมิน
บุคคลโดยตั้งสถานการณ์จ าลอง การปฏิบัติงานจริง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ ก าหนด
ในวันสอบ  และพิจารณาจากความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็น
ต้น 
 

 
100 

 
โดยวิธีการ
สอบ
สัมภาษณ์ 
 
 

รวมทั้งหมด 200  
 
หมายเหตุ   ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ของเทศบาลต าบลทาสบชัย จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้ง
ที่  1 ของแต่ละต าแหน่ง ซึ่งผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมี
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต่อ ไป 
 

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

 



 ๑๓ 

ภาคผนวก  ค 

ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครฯ วันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลทาสบชัย  ลงวันที่  1  มิถุนายน  2564 

...................................................................... 
 

วัน-เดือน-ปี ก าหนดการ หมายเหตุ 
1 มิถุนายน 2564 ประกาศรับสมัครสอบฯ ณ เทศบาลต าบลทาสบชัย 
14-23 มิถุนายน 2564 รับสมัครสอบฯ 
25 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ  
30 มิถุนายน 2564 สอบข้อเขียน  
2  กรกฎาคม 2564 ประกาศผลสอบ ภาค ก และภาค ข  
7  กรกฎาคม 2564 สอบสัมภาษณ์  
9 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลสอบ  
12 กรกฎาคม 2564 รายงานผล ก.ท.จ.ล าพูน  

 
 

ตารางสอบ 
พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กและคนงานทั่วไป 

 
วัน-เดือน-ปี/และเวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 
30 มิถุนายน 2564  

เวลา 09.00 น.– 10.30 น. 
สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถ

ทั่วไป 
(ภาค ก.) 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

30 มิถุนายน 2564  
เวลา 10.30 น.– 12.00 น. 

สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

7  กรกฎาคม 2564 
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค.) 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 
 
 

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


