
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลภูวง  
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
----------------------------- 

 

  ด้วยเทศบาลต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
ทั่วไปเพ่ือท าการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลภูวงในต าแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตราก าลัง 
3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลภูวง 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ ๑๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕4๗ เทศบาลต าบลภูวง                      
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อท าการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
    พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 

   (๑) ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จ านวน ๑ อัตรา 
   (2) ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน 1 อัตรา 
         (ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานบริหารงานทั่วไป) 

   พนักงานตามภารกิจ สังกัด กองช่าง 
   (๑) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จ านวน ๑ อัตรา 

   พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด กองการศึกษา 
   (๑) ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) จ านวน ๑ อัตรา 

 (ตามผนวก ก แนบท้ายประกาศ) 
   

    2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครและเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องมี
คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ มีสัญชาติไทย 
๒.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
๒.๓ เป็นผู้เลื่อมในในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๒.๔ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก าหนด ดังนี้ 
 
                /2.5.1 โรคเรื้อน... 
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 ๒.๕.๑ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 ๒.๕.๒ วัณโรคในระยะอันตราย 
 ๒.๕.๓ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 ๒.๕.๔ โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 ๒.๕.๕ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
๒.๖ ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
๒.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 
๒.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะบริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดง
ว่าไม่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นแห่งมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้นมายื่นด้วย 
 

   3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครของแต่ละต าแหน่ง ตามภาคผนวก ก ที่แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกต าแหน่งต้องรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดหากตรวจสอบภายหลังว่ามีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เป็นอันยกเลิกการจ้างและอนุญาตให้สมัครได้เพียง
ต าแหน่งเดียว  
 

   4. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่สมัคร 
ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครที่ส านักปลัด เทศบาลต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง 

จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 18-26 มกราคม 2564 (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.) ในวันเวลาราชการ                 
โดยสอบถามรายละเอียดได้ท่ีส านักงานเทศบาลต าบลภูวง โทรศัพท์ 0-4266-4959 หรือ www.puwong.go.th  

 

   5. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างน้อย ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้ 
๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 

๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จ านวน ๓ รปู โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
๕.2 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

อย่างละ 2 ฉบับ 
๕.3 ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรค โรคเท้าช้าง                 

โรคติดยาเสพติด และโรคพิษสุราเรื้อรัง ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่ตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ 
๕.4 เอกสารอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เพศชาย ต้องมีใบรับรองพ้นภาระ

ทางทหาร ฯลฯ (ถ้ามี) 
                /ทั้งนี้... 

http://www.puwong.go.th/
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ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A4 และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนา

ถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ ก ากับไว้ในทุกหน้าของส าเนาเอกสารทุกฉบับ 
 

  6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๑๐๐.-บาท 
      

   7. หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร  
เทศบาลต าบลภูวง จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างโดยยึด

หลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศ) ดังนี้ 

๗.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบภาค
ความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาควบคุมงาน การติดต่อประสานงาน 
กฎหมายระเบียบและข้อบังคับทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายและ
แผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการที่สังกัดและอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งทั้งนี้โดยวิธีการสอบ  

๗.๒ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
โดยจะด าเนินการทดสอบความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนั้น โดยเฉพาะ โดยท าการทดสอบ 
หรือให้ทดสอบปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม   

๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค การสัมภาษณ์/การประเมินบุคคล คะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน) โดยจะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว                        
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏในทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์                         
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปรับตัว
และมนุษยสัมพันธ์ตลอดจนทัศนคติและแรงจูงในในการท างานและความสามารถพิเศษ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ
ช่วยเหลือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายปกติ  
   

   8. เกณฑ์การตัดสิน 
เกณฑ์การตัดสินผู้ที่จะได้รับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง ก าหนดให้แต่ละ

ภาค ที่ก าหนดให้แต่ละต าแหน่งทดสอบนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบต้องผ่านเกณฑ์การเลือกสรร                   
ทั้งภาค ก , ภาค ข ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ถึงจะมีสิทธิสอบภาค ค 
 

   9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
เทศบาลต าบลภูวง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง                     

ในสังกัดเทศบาลต าบลภูวง ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 โดยปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลภูวง 
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และทางเว็บไซต์ www.puwong.go.th หรือทางหมายเลขโทรศัพท์                            
0-4266-4959  
 

   10. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร  
เทศบาลต าบลภูวง จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร           /11. การประกาศ... 
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   11. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และการขึ้นบัญชี 
เทศบาลต าบลภูวง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตามล าดับคะแนนที่

สอบได้ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และทาง
เว็บไซต์ www.puwong.go.th โดยเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้
คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้เท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

๑๑.๒ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ นับแต่วันที่ข้ึนบัญชี แต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรใหม่และได้ขึ้นบัญชี
ผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เทศบาลต าบลภูวงจะแจ้งให้ผู้ผ่าน
การเลือกสรรทราบอีกครั้งเพ่ือมารายงานตัว และหากผู้ที่ผ่านการเลือกสรรนั้นไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่
ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 

  

   12. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
เทศบาลต าบลภูวง จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ในต าแหน่งพนักงานจ้าง

ทั่วไป มีระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี ตามล าดับที่ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่
ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง                       
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๔๗ ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรง
ตามท่ีก าหนด เทศบาลต าบลภูวงอาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ 

เทศบาลต าบลภูวง ด าเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างดังกล่าวในรูปของ
คณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสีย
ทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้รับข่าวประการใด
เกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้ผ่านการเลือกสรรได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรได้ทราบ เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  
 
 

 
(นายประยูร จันปุ่ม) 

นายกเทศมนตรีต าบลภูวง 
 
 
 
 

http://www.puwong.go.th/


ภาคผนวก ก 
 

แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

เทศบาลต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
 

1. พนักงานขับรถยนต์ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ประจ ารถยนต์ส่วนกลางในราชการของเทศบาลต าบลภูวง ให้การ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลประจ ารถบรรทุกน้ า หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ประจ ารถยนต์ส่วนกลางในราชการของเทศบาลต าบลภูวง ให้การ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลประจ ารถบรรทุกน้ า  หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 - ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
  - มีความรู้ความช านาญในการขับรถยนต์ (หากมีประสบการณ์ในการท างานด้านการขับรถยนต์ จะต้องมี
หนังสือรับรองในการท างานหรือหนังสือผ่านงาน และจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
 
อัตราค่าตอบแทน 
 - ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000.-บาท  
 
ระยะเวลาการจ้าง 
 - ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี 
 
อัตราว่าง 
 - ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง พนักงานจ้างท่ัวไป 
 
2. พนักงานจ้างท่ัวไป (ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานบริหารงานทั่วไป) 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปในภารกิจต่างๆ หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปในภารกิจต่างๆ หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
อัตราค่าตอบแทน 
 - ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000.-บาท  
 
ระยะเวลาการจ้าง 
 - ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี 
 
อัตราว่าง 
 - ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ  

 
3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานโยธา ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค าสั่งหรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การช่วย
ออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบ ารุงรักษาด้านโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้
ค าปรึกษาแนะน าที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ า อาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เป็นต้น 
ปฏิบัติงานส ารวจต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ส ารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง ส ารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหา
คุณสมบัติของดิน ส ารวจหาข้อมูลการจราจร ส ารวจทางอุทกวิทยา ส ารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียน
แบบ ค านวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการส ารวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้
มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส ารวจ 
เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  
อัตราค่าตอบแทน 
 - ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.-บาท  
 
ระยะเวลาการจ้าง 
 - ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี 
 
อัตราว่าง 
 - กองช่าง จ านวน 1 อัตรา 
 
สิทธิประโยชน์ 
 - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
พนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 และอ่ืนๆ เช่น การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี ค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ  

 
4. ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงาน
อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตาม
วัย 
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะต้อง
ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคล
ดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะของงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง
หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติและ
ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน  
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 
 
อัตราค่าตอบแทน 
 - ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.-บาท  
 
ระยะเวลาการจ้าง 
 - ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี 
 
อัตราว่างตาม 
 - กองช่าง จ านวน 1 อัตรา 
 
สิทธิประโยชน์ 
 - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
พนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 และอ่ืนๆ เช่น การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี ค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 



ภาคผนวก ข 
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
   1. วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา 
   2. เหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
   3. การคิดวิเคราะห์ปัญหา 
 

100 - โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
(แบบปรนัย 50 ข้อ) 

2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  
   2.1 พนักงานขับรถยนต์ 
   1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
   2. พระบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   3. พระราชบัญญัติก าหนดและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   4. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนบุคคล พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   2.2 พนักงานจ้างท่ัวไป  
(ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานบริหารงานทั่วไป)  
   1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   2. พระบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   3. พระราชบัญญัติก าหนดและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   4. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนบุคคล พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   2.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
   1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   2. พระบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   3. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
   4. พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 
 

100 - โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
(แบบปรนัย 50 ข้อ) 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
2.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) 
    1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    2. มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 
    4. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
        - มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
        - มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
        - มาตรฐานการปฏิบัติตน 
    5. ทดสอบโดยวิธีการสอน 

  

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
   1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
   2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ 
   3. ความมีมนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน 
   4. ทัศนคติ แรงจูงใจ 
   5. ประวัติและประสบการณ์ในการท างาน 
 

100 - การสัมภาษณ์/การประเมินบุคคล 

รวม 300  
 


