
 

 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลนาสาร 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
………………………………… 

 
ดวยเทศบาลตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงคจะรับ

สมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานจาง  ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม  2547  (แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน)   จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจาง ช่ือตําแหนงและรายละเอียดการจาง 
1.1 ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ 

  - ผูชวยคร ู    จํานวน  1  อัตรา 
 

  2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัครเขารับการสรรหาและ
การเลือกสรรท่ีจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ป  
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานเทศบาล 

(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ี   
ในพรรคการเมือง 

(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 

(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8) ไม เปนผู เคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก หรือไลออกจากราชการ   
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

 
 

  หมายเหตุ ผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับ 

การรับสมัครแตละตําแหนง  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบทายประกาศนี้) 
 

3. การรับสมัคร 
  3.1 วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

  ผูประสงคจะสมัครสามารถยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ตั้ งแต วัน ท่ี 11 เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ถึงวันท่ี 23  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลนาสาร 
ถนนพระเพรง - ขุนทะเล อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สวนงานการเจาหนาท่ี อาคารศูนย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

- ภาคเชา  เวลา  08.30 – 12.00 น. 
- ภาคบาย เวลา  13.00  - 1๖.30 น. 

 

 3.2 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
 ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง

และครบถวน  พรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริง และสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ  ดังตอไปนี้  
 (1) ใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด 

(2) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว   จํานวน  3  รูป  
ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน 

 (3)  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีใชมนการสมัคร และจะตองไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจ ไมหลังวันรับสมัครสอบแขงขันวันสุดทาย        จาํนวน 1 ฉบบั 

 (4)  ระเบียนผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทยท่ีระบุวุฒิกลุมวิชาและสาขา
วิชาเอกท่ีตรงกับประกาศรับสมัคร ซ่ึงไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ ไมหลังวันรับสมัครสอบแขงขันวันสุดทาย 
                   จํานวน  1  ฉบับ 

 (5)  ทะเบียนบานท่ีมีชื่อผูสมัคร         จํานวน  1  ฉบับ 
(6)  บัตรประจําตัวประชาชน ยังไมหมดอายุ           จํานวน  1  ฉบับ 

 (7)  ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน นับถึงวัน
สุดทายของการรับสมัคร                       จํานวน  1  ฉบับ 

 (8) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัต ิ  
การสอน หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอิเล็กทรอนิกส ท่ียังไมหมดอายุ โดยจะตองไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจไมหลังวันรับสมัครสอบแขงขันวันสุดทาย หรือเอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาผานการตรวจสอบหรืออนุมัติ
ออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแลว                จํานวน  1  ฉบับ 

(9)  หลักฐานอ่ืน  ๆเชน ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส (ถามี) 
    สําเนาเอกสารทุกฉบับ ใหผูสมัครรับนองสําเนาถูกตอง ลงช่ือกํากับและลงวันท่ี
กํากับไวทุกแผน  
    ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร
พรอมหลักฐานตางๆ ใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดอันมีผลให
ผูสมัครไมมีสิทธิสอบแขงขันตามประกาศนี้ ใหถือวาการสมัครและการสอบแขงขันไดครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 
จะเรียกรองสิทธิใดๆ มิได 
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    อนึ่ง ในกรณีท่ีผูสมัครรายใด ยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครไมครบหรือไมเปน
ตามประกาศนี้ เจาหนาท่ีรับสมัครมีสิทธิท่ีจะไมรับสมัครผูสมัครรายนั้น และผูสมัครจะเรียกรองสิทธิใดๆมิได 

3.3 คาธรรมเนียมการสมัคร 
 ผูสมัครสอบจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ อัตราคาธรรมเนียมตําแหนงละ   

ไมเกิน 100 บาท คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนไมวากรณีใดๆ  เ วนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนั้น
ท้ังหมดเนื่องจากมีการทุจริต  หรือสอไปในทางทุจริต ใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบใหกับผูสมัครท่ีมิไดมี
สวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได 

 

3.4 เง่ือนไขในการสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการสรรหา  และการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง      
และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ี
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงท่ีสมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบ
เม่ือใด ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน 

 

4. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ 
เทศบาลตําบลนาสาร  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 

เปนตนไป ณ สํานักงานเทศบาลตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต 
www.nasan.go.th   

 

5. วิธีการคัดเลือก 
     5.1 สอบขอเขียน 

- กําหนดสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  (100 คะแนน)   
- กําหนดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (100 คะแนน) 

5.2 สอบสมัภาษณ 
- กําหนดสอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (ภาค ค) (100 คะแนน)  
  ประเมินจากการสอบสัมภาษณ แฟมสะสมผลงาน และสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน 

6. หลักสูตรการสอบแขงขัน 
    หลักสูตรการสอบแขงขัน ใหเปนไปตามภาคผนวก ข แนบทายประกาศนี้ 

 

7. วัน เวลา และสถานท ี่สอบ 
กําหนดการสอบคัดเลือก ณ สํานักงานเทศบาลตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม         

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกําหนดการดังนี้ 
ตําแหนง วันท่ี เวลา การทดสอบ 

 ผูชวยคร ู  25 พย. 63  
 

๐๙.3๐ – 12.0๐ น. 
 

13.30 – 16.00 น. 
 

- ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  
  (ภาค ก) 
- ภาคความรูความสามารถ 
  เฉพาะตําแหนง (ภาค ข) 
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ตําแหนง วันท่ี เวลา การทดสอบ 

 ผูชวยคร ู  26 พย. 63 09.30 – 12.00 น. - ภาคความเหมาะสมกับ 
  ตําแหนง (ภาค ค) 

 
8. เกณฑการตัดสิน 
     8.1 ผูสอบแขงขัน ตองไดคะแนนภาค ก ภาค ข แตละภาคไมต่ํากวารอยละหกสิบ จึงจะมี

สิทธิ์เขารับการประเมิน ภาค ค โดยเรียงลําดับเลขประจําตัวผูสมัครสอบแขงขัน 
     8.2 ผูสอบแขงขันได ตองไดคะแนนภาค ก ภาค ข และภาค ค แตละภาคไมต่ํากวารอย

ละหกสิบ โดยประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได เรียงตามลําดับผูท่ีไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย 
       ในกรณีท่ีผูสอบแขงขันไดคะแนน ภาค ก ภาค ข และภาค ค เทากัน ใหผูท่ีไดคะแนน   
ภาค ค มากกวาอยูในลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนน ภาค ค เทากัน ใหผูท่ีไดคะแนน ภาค ข มากกวาเปนผูท่ี
อยูในลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนน ภาค ข เทากันอีกใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูท่ีอยูลําดับท่ีดีกวา   

9. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
เทศบาลตําบลนาสาร จะประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันท่ี 27  เดือน พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563  เปนตนไป ณ สํานักงานเทศบาลตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช      
และทางเว็บไซต www.nasan.go.th   

การข้ึนบัญชี จะเรียงตามลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ี
มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา การข้ึนบัญชี จะข้ึน
บัญชีไวเปนเวลา 1 ป นับแตวันข้ึนบัญชี แตถามีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันและไดข้ึนบัญชีผูผาน
การเลือกสรรใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรรไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
      ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีเทศบาลตําบลนาสารกําหนด ซ่ึงกําหนดให

พนักงานจางตามภารกิจ ทําสัญญาจางคราวละไมเกิน 4 ป ท้ังนี้อาจมีการการพิจารณาตอสัญญาจาง ไดตาม
ความเหมาะสมและตามภารกิจงานของเทศบาลตําบลนาสาร 

 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 

 

(นายพยงค  สงวนถอย) 
นายกเทศมนตรีตําบลนาสาร 

 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  ก 
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลนาสาร 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

 1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผูชวยครู ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ) 
  1.1 หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
         ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  1.2 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
   1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
   3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
   4. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

   5. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  1.3 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร เฉพาะสาขา
วิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือการปฐมวัย หรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก. อบต. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ 
   2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน    

 

 2. อัตราคาตอบแทน 
   - พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ) ใหไดรับคาตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท 

 3. สิทธิประโยชน 
  - สวัสดิการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
  - สิทธิประโยชนอ่ืนใดตามท่ีทางราชการกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข 
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลนาสาร 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
 
1. หลักสูตรการสอบแขงขัน ตําแหนง ผูชวยครู ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ) 
 

ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) 
1.ความสามารถในการวิเคราะหเหตุการณหรือสรุป
เหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เชน หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 เปนตน 
2.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
3.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534   
   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
4.พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีไขเพ่ิมเตมิถึง    
ฉบับปจจุบัน 
5.พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
   ใหแกองคปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ี
ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
6.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน     
   พ.ศ.2542 
7.พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
8.พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา  
   อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
9.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน       
   สารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน 

1. พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไข 
   เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
2. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
3. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประเมิน   
  คุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา  
  ปฐมวยั 
4. ความรูดานการดูแลเด็ก 
5. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 
6. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
7. หลักการสอนท่ีเนนการสอนคิดวิเคราะหและการ
จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
8. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
9. การวิจัยทางการศึกษา 
10. ความรูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 
 

 


	เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

