
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลกงรถ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

 ตามที่ เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล

ทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อมาปฏิบัติงานใหบริการ

ประชาชน และบริการสาธารณะตาง ๆ ตามภารกิจของเทศบาล 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ ิ ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และความในขอ ๑๙ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เทศบาลตำบลกงรถ 

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑.ประเภทและตำแหนงพนักงานจาง 
  พนักงานจางทั่วไป  จำนวน  ๑  ตำแหนง  ๑  อัตรา  
  ๑. ตำแหนง ผูดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา          จำนวน  ๑ อัตรา  
 

 ๒. ผูซ่ึงจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
  ๒.๑ คณุสมบัติทั่วไป 
  ๑. มีสัญชาติไทย 
  ๒. มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ป  และไมเกิน ๖๐ ป  
  ๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  ๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในประกาศกำหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สำหรับ
พนักงานเทศบาล        
   - โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
   - โรควัณโรคในระยะอันตราย 
   - โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
   - โรคพิษสุราเรื้อรัง                                  
  ๕. ไมเปนผู ดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที ่พรรค
การเมือง 
  ๖. ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
  ๗. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

/๘. ไมเปนผูเคย... 



๒ 
 

  ๘. ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรฐั 
  ๙. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน    
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
 

  ๒.๒ คณุสมบัติเฉพาะตำแหนง 
  ผูสมัครที่เขารับการเลือกสรรจะตองเปนผูที ่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงตามที ่ระบุไวใน
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) 
  หมายเหตุ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครเขารับการคัดเลือกและไม
อาจใหเขารับการคัดเลือกได ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑     
ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 

 ๓. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
  ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัคร ติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ สำนักปลัดเทศบาล
ตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเทศบาลตำบลกงรถ อำเภอ
หวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โทรศพัท ๐๘ - ๑๘๗๗ - ๙๗๙๓  
 

  ๓.๒ เอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนพรอมสมัคร 
   ๑. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน  ๓  รูป  
   ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พรอมรับรองสำเนาถูกตอง       จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๓. สำเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง                     จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๔. ใบรับรองแพทยซึ่งแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกำหนด ซึ่งออกใหไมเกิน  ๑  เดือน นบัตั้งแตวันที่ตรวจรางกาย                  จำนวน ๑ ฉบับ
   ๕. สำเนาใบสุทธิ ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานซึ่งแสดงวาเปนผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหนงที่สมัคร                         จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๖. สำเนาวุฒกิารศึกษา หรือหนังสือรับรอง            จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๗. เอกสารอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส,ใบหยา,หลักฐานการเปลี ่ยนชื ่อ-สกุล หรือ    
ใบทหารกองเกิน (ส.ด. ๔๓ หรอื ส.ด. ๘) (ถามี) 
  

  ๓.๓ คาธรรมเนียมในการสมัคร 
  ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร คนละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)  
 

  ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
วาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากภายหลัง
ปรากฏวา ผูสมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน เทศบาลตำบลกงรถ จะถือวาเปนผู ขาด
คุณสมบัติในการสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร และไมมีสิทธิไดรับการจางเปนพนักงานจาง 
 
 

/๔. ประกาศ... 



๓ 
 

 ๔. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและการเลือกสรร 
  เทศบาลตำบลกงรถ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเปน
พนักงานจางในวันที ่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐๘ - ๑๘๗๗ - ๙๗๙๓ ในวันและเวลาราชการ 

 

 ๕.  กำหนดการสรรหาและการเลือกสรร 
  เทศบาลตำบลกงรถ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓         
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
                   

 ๖.  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  เทศบาลตำบลกงรถ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก 
"สมรรถนะ" ที่จำเปนตองใชสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนงที่รับสมัครคัดเลือก ประกอบดวย ความรูของ
บุคคลในเรื่องตาง ๆ ที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องตาง ๆ ที่จำเปน
ตอการปฏิบตังิาน และคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบ
ขอเขียน สอบสัมภาษณ หรือการทดสอบความรูความสามารถในหนาที่ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
รวมกัน  
 

 ๗.  เกณฑการตัดสิน การจาง และระยะเวลาการจาง 
  ผูที่ถือวาผานการสรรหาและเลือกสรรจะตองไดไมต่ำกวารอยละ ๖๐ ของแตละภาค (ภาค ก,
ภาค ข และ ภาค ค) และเทศบาลตำบลกงรถจะจางผู ที ่ผานการคัดเลือก โดยเรียงตามลำดับผู ที ่ผานการ
เลือกสรร ตามตำแหนงและอัตราที่เทศบาลไดกำหนดไว (รายละเอียดแนบทายประกาศ) 
 

 ๘. การประกาศผลการคัดเลือก 
  เทศบาลตำบลกงรถ จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงลำดับคะแนน
รวมจากสูงลงมาตามลำดับ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา และทางเว็ปไซต www.kongrod.go.th โดยขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและ
คัดเลือกไวมกีำหนด ๑ ป นบัต้ังแตวันประกาศ 
 

 ๙. การจางบุคคลเปนพนักงานจาง 
  เทศบาลตำบลกงรถ จะจัดจางบุคคลเปนพนักงานจางตามลำดับที่ไดประกาศขึ้นบัญชีผูผาน
การสรรหาและเลือกสรรในแตละตำแหนงไว เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสมีา (ก.ท.จ.นม.) 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

       ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐  เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

                                                             
 

                                            (นายเฉลิมพร  หนูแกว) 
                                                        นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ                          



๔ 
 

ภาคผนวก  ก 
เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตำบลกงรถ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
*************************** 

ชื่อตำแหนง      ผูดูแลเดก็ 
ตำแหนงประเภท พนักงานจางทั่วไป 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู การสงเสริมการเรยีนรู พัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจะตองผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมกอนแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงครูเชนเดียวกับผูดำรงตำแหนงครูผูชวย และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็ก ตั้งแตรับเด็กจากผูปกครองจนกระทั่งสงคืนใหผูปกครอง   
 ๒. จัดกิจกรรมประจำวัน เพื่อสงเสริมพัฒนาการ และเตรียมความพรอม ใหกับเด็ก ใหมีสุขภาพ     
สมบูรณ แข็งแรง และไดรับการพัฒนา ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญาและลักษณะนิสัย โดย
จัดกิจกรรมกลางแจง ในรม และจัดมุม กิจกรรมตาง ๆ เชน มุมหนังสือ มุมศลิปะ มุมดนตร ีฯลฯ   
 ๓. ปลูกจิตสำนึกใหเด็กรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย   
การรักษาสิ่งแวดลอม ความมีระเบียบวินัย มีความรบัผิดชอบ ความมีน้ำใจ ฯลฯ   
 ๔. ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารของศูนยฯ   
 ๕.  ใหเด็กเคารพธงชาติ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา   
 ๖. จัดทำรายชื่อเด็กที่เขารับการเลี้ยงดูประจำวัน เยี่ยมเยียนผูปกครองและเด็ก ในกรณีที่เด็กไมมา
เรียนเกิน ๓ วันและในกรณีที่เกิดปญหาอ่ืน ๆ   
 ๗.  จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณการเรียนการสอน โดยเนนวัสดุที่มีอยู แลวในทองถิ่น   
จัดอาหารเสริม น้ำดื่มน้ำใช จัดทำบันทึกการสอน และบันทึกประจำตัวเด็ก ตลอดจนจัดทำทะเบียนอุปกรณ
การเรียนการสอน  
  ๘.  จัดทำบัญชีรายรับ-รายจาย ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรบัเด็ก   
 ๙.  จัดทำบัญชีแสดงรายการอาหารกลางวันรายสัปดาห ตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก   
 ๑๐. รวมกับคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูปกครอง จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม ใน
บริเวณศูนย 
 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
 ๑. มีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชา ศึกษาศาสตร (โดยพิจารณาจากบุคคล
ที่มีวุฒิการศึกษาปรญิญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยเปนอันดับแรก) 
       ๒. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
  ๓. มใีบประกอบวิชาชีพครู หรอื ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
ระยะเวลาการจาง 
 สัญญาจางไมเกินคราวละ ๑ ป และจะมีการประเมินผลงานเพ่ือพิจารณาตอสัญญาใหมหรือเลิกจาง 
อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง 
 อัตราคาตอบแทนเดือนละ  ๙,๐๐๐ บาท (เกาพันบาทถวน)   


