
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง 
เรื่อง   รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 

ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม)  
……………………………………… 

 

ด้วยเทศบาลเมืองอ่างทอง อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จะด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม) จ านวน 4 ต าแหน่ง 8 อัตรา  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 และ ข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.1 ต าแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    สังกัดกองช่าง 
     - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา    จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา  
 

1.2 ต าแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างท่ัวไป 
    สังกัดส านักปลัดเทศบาล 
     - ต าแหน่ง พนักงานเทศกิจ    จ านวน 1 ต าแหน่ง 2 อัตรา  
    สังกัดกองช่าง 
     - ต าแหน่ง นักการ     จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา  
   สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     - ต าแหน่ง คนงานทั่วไป    จ านวน 1 ต าแหน่ง 2 อัตรา  
   สังกัดกองการศึกษา 
     - ต าแหน่ง นักการ     จ านวน 1 ต าแหน่ง 2 อัตรา  

 

2. ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อายุ

ไม่เกิน 70 ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานเทศบาล 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

/(6) ไม่เป็นผู้... 
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(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะการกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน อ่ืน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 

3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
                     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) เทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564     
ในวันและเวลาราชการ (สมัครไม่เกินเวลา 16.00 น.) ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมทาง
โทรศัพท์ หมายเลข 0-3561-1714 ต่อ 134   

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วย

ตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้น าเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันสมัครด้วย  
และส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ถ่ายเอกสารด้วยกระดาษ A4 เท่านั้น และต้องรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อ
ก ากับ อย่างละ 1 ชุด ตามรายการดังนี้ 

4.1 ใบแสดงวุฒิการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) พร้อมส าเนา 
4.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 
4.4 ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป      

(ถ่ายครั้งเดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร 
4.5 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จนถึงวันรับ

สมัคร และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนด ดังนี้ 
(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(2) วัณโรคในระยะอันตราย 
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

4.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เอกสารแสดงสมรสหรือ
เอกสารการหย่า หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร 

4.7 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งดังกล่าว ต้องแต่งกาย
ด้วยชุดสุภาพ ผู้ชายให้ใส่เสื้อเชิ้ตคอปกสีสุภาพ กางเกงสแล็คขายาวสีด า รองเท้าหุ้มส้นสีสุภาพ ห้ามสวมใส่  

/กางเกงยีนส์… 
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กางเกงยีนส์  และผู้หญิงให้ ใส่ เสื้อเชิ้ตคอปกสีสุภาพ กระโปรงคลุมเข่า สีด าหรือสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นสีสุภาพ  

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ต าแหน่งละ 100 บาท (-/หนึ่งร้อยบาท/-) 

โดยช าระเงินพร้อมกับการยื่นใบสมัคร และเมื่อผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วเทศบาลเมืองอ่างทอง      
จะไม่จ่ายคืนในทุกกรณ ี

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
เทศบาลเมืองอ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร          

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยปิดประกาศไว้ ณ บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง          
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์        
0-3561-1714 ต่อ 134 หรือตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.angthongcity.co.th 

7. วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
เทศบาลเมืองอ่างทองก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน   

ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่เทศบาลเมืองอ่างทองก าหนดโดย
ประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (ภาคผนวก ค) ซึ่งประกอบด้วย 

7.1 ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
7.2 ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
7.3 คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

8. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
เทศบาลเมืองอ่างทอง จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้สมัครรายงานตัวเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรในวันเดียวกัน เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลเมืองอ่างทอง     

9. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินส าหรับผู้ผ่านการเลือกสรร เทศบาลเมืองอ่างทองก าหนดให้ผู้ที่ผ่านการ

ประเมินโดยประเมินสมรรถนะ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบของการประเมิน โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดไปหาต่ าสุด ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

10. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
เทศบาลเมืองอ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 19 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยปิดประกาศไว้ ณ บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-3561-
1714 ต่อ 134 หรือตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.angthongcity.co.th 
 

11. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
เทศบาลเมืองอ่างทอง จะประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือเป็น

พนักงานจ้างของส านักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยประกาศเรียงล าดับที่จากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูง
กว่า โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรก าหนดให้บัญชีมีอายุได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศแต่
หากมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว 
บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

/12. การจัดท าสัญญาจ้าง... 

http://www.angthongcity.co.th/
http://www.angthongcity.co.th/
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(ภาคผนวก ก) 
  

แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม) 

 

ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง จ านวน 1 อัตรา  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่าง

ก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา การค านวณแบบด้านช่าง
โยธา การค านวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงาน
ด้านช่างโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน า หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ        
ที่เก่ียวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ 
สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน         
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา
ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ     
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ระยะเวลาการจ้าง   
การจ้างพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน    

จึงท าสัญญาจ้างได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ท าสัญญาจ้างคราวละ  
ไม่เกิน 4 ปี หรือตามโครงการที่มีก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ความ
เหมาะสมความจ าเป็นของแต่ละเทศบาล  

 

อัตราว่าง จ านวน 1 อัตรา 
 

อัตราค่าตอบแทน  
จ้างคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าตอบแทนขั้นต่ า เดือนละ 9,4๐๐.- บาท

ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละไม่เกิน 2,000.- บาท 
 สิทธิประโยชน์   
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2547 



 ๖ 

 
 

(ภาคผนวก  ก)                      
  

แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม) 
 

ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ต าแหน่ง  พนักงานเทศกิจ สังกัดส านักปลัดเทศบาล จ านวน 2 อัตรา 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเทศกิจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจตราและ

บังคับการให้เป็นไปตามก าหมายที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนหรือด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีอาญา การบังคับ
ทางปกครองที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี สนับสนุนงานด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปฏิบัติงาน
มวลชลสัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ งานสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยสาธารณะ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
- ไม่จ ากัดคุณวุฒิการศึกษา  

 

ระยะเวลาการจ้าง   
การจ้างพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน    

จึงท าสัญญาจ้างได้ ส าหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี หรือตามโครงการที่มี
ก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ความเหมาะสมความจ าเป็นของแต่ละ
เทศบาล  

 

อัตราว่าง  จ านวน 2 อัตรา 
 

ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 
๑,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.- บาท 

 
 สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2547 
 
 
 

 
 
 
 

 



 ๗ 

 
 

(ภาคผนวก  ก)                      
  

แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม) 

 
ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ต าแหน่ง  นักการ สังกัดกองช่าง จ านวน 1 อัตรา 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานธุรการ รับ-ส่งหนังสือ พิมพ์หนังสือ ถ่ายเอกสาร ของกองช่าง เทศบาลเมือง

อ่างทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. การปฏิบัติงานด้านการเดินหนังสือราชการทั้งในและนอกสถานที่ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
3. การปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
- ไม่จ ากัดคุณวุฒิการศึกษา  

 

ระยะเวลาการจ้าง   
การจ้างพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน    

จึงท าสัญญาจ้างได้ ส าหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี หรือตามโครงการที่มี
ก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ความเหมาะสมความจ าเป็นของแต่ละ
เทศบาล  

 

อัตราว่าง  จ านวน 1 อัตรา 
 

ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 
๑,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.- บาท 

 
 สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2547 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘ 

 
 

 (ภาคผนวก  ก)                      
  

แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม) 

 
ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 อัตรา 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. จัดท าเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองสาธารณสุขฯ 
2. ลงทะเบียนรับหนังสือการบันทึกข้อมูล และการพิมพ์หนังสือราชการต่างๆ 
3. จัดเตรียมเอกสารประชุม และจัดท ารายงานการประชุม 
4. อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
5. การปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
- ไม่จ ากัดคุณวุฒิการศึกษา  

 

ระยะเวลาการจ้าง   
การจ้างพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน    

จึงท าสัญญาจ้างได้ ส าหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี หรือตามโครงการที่มี
ก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ความเหมาะสมความจ าเป็นของแต่ละ
เทศบาล  

 

อัตราว่าง  จ านวน 2 อัตรา 
 

ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 
๑,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.- บาท 

 
 สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2547 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 ๙ 

 
 

(ภาคผนวก  ก)                      
  

แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม) 

 
ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ต าแหน่ง  นักการ สังกัด กองการศึกษา จ านวน 2 อัตรา 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
รับ - ส่งหนังสือ เดินหนังสือในส านักงานและนอกสถานที่และปฏิบัติงานอ่ืนใด ซึ่งมิใช่งาน

เกี่ยวกับการหนังสือหรือวิชาชีพ หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
- ไม่จ ากัดคุณวุฒิการศึกษา  

 

ระยะเวลาการจ้าง   
การจ้างพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน    

จึงท าสัญญาจ้างได้ ส าหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี หรือตามโครงการที่มี
ก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ความเหมาะสมความจ าเป็นของแต่ละ
เทศบาล  

 

อัตราว่าง  จ านวน 2 อัตรา 
 

ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 
๑,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.- บาท 

 
 สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

 
 

(ภาคผนวก  ค) 
 

แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกดัเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม) 

 

ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง จ านวน 1 อัตรา  
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ดังนี้ 
 โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คุณธรรม จริยธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ ความถึงความรู้
ที่เป็นประโยชน์และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เหมาะสม และจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้   
     พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและ
สัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมดังนี้ 
     1.1  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     1.2  ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

2. ความสามารถ 
     สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความสามารถที่จะท างานในหน้าที่             
หรือรับการอบรมเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     2.1  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา 
     2.2  ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา    
     2.3  การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
 

3. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ     
     พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
     3.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 
     3.2  ความประพฤติและอุปนิสัย 
     3.3  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
     3.4  ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจใน
การท างาน ความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
     3.5  แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย 
โครงการหรือแผนงานของทางราชการ) 

100 โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

 



 ๑๑ 

 
 

(ภาคผนวก  ค) 
 

แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกดัเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม) 

 

ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ต าแหน่ง  พนักงานเทศกิจ สังกัดส านักปลัดเทศบาล จ านวน 2 อัตรา  
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ดังนี้ 
 โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คุณธรรม จริยธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ ความถึงความรู้
ที่เป็นประโยชน์และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เหมาะสม และจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้   
     พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและ
สัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมดังนี้ 
     1.1  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     1.2  ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

2. ความสามารถ 
     สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความสามารถที่จะท างานในหน้าที่             
หรือรับการอบรมเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     2.1  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา 
     2.2  ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา    
     2.3  การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
 

3. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ     
     พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
     3.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 
     3.2  ความประพฤติและอุปนิสัย 
     3.3  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
     3.4  ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจใน
การท างาน ความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
     3.5  แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย 
โครงการหรือแผนงานของทางราชการ) 

100 โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

 



 ๑๒ 

 
 

(ภาคผนวก  ค) 
 

แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกดัเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม) 

 

ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ต าแหน่ง  นักการ สังกัดกองช่าง จ านวน 1 อัตรา  
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ดังนี้ 
 โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คุณธรรม จริยธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ ความถึงความรู้
ที่เป็นประโยชน์และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เหมาะสม และจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้   
     พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและ
สัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมดังนี้ 
     1.1  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     1.2  ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

2. ความสามารถ 
     สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความสามารถที่จะท างานในหน้าที่             
หรือรับการอบรมเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     2.1  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา 
     2.2  ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา    
     2.3  การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
 

3. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ     
     พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
     3.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 
     3.2  ความประพฤติและอุปนิสัย 
     3.3  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
     3.4  ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจใน
การท างาน ความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
     3.5  แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย 
โครงการหรือแผนงานของทางราชการ) 

100 โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

 



 ๑๓ 

 
 

(ภาคผนวก  ค) 
 

แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม) 

 

ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 อัตรา  
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ดังนี้ 
 โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คุณธรรม จริยธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ ความถึงความรู้
ที่เป็นประโยชน์และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เหมาะสม และจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้   
     พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและ
สัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมดังนี้ 
     1.1  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     1.2  ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

2. ความสามารถ 
     สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความสามารถที่จะท างานในหน้าที่             
หรือรับการอบรมเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     2.1  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา 
     2.2  ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา    
     2.3  การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
 

3. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ     
     พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
     3.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 
     3.2  ความประพฤติและอุปนิสัย 
     3.3  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
     3.4  ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจใน
การท างาน ความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
     3.5  แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย 
โครงการหรือแผนงานของทางราชการ) 

100 โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

 



 ๑๔ 

 
 

(ภาคผนวก  ค) 
 

แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกดัเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม) 

 

ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ต าแหน่ง  นักการ สังกดักองการศึกษา จ านวน 2 อัตรา  
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ดังนี้ 
 โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คุณธรรม จริยธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ ความถึงความรู้
ที่เป็นประโยชน์และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เหมาะสม และจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้   
     พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการท า งานและ
สัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมดังนี้ 
     1.1  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     1.2  ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

2. ความสามารถ 
     สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความสามารถที่จะท างานในหน้าที่             
หรือรับการอบรมเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     2.1  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา 
     2.2  ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา    
     2.3  การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
 

3. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ     
     พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
     3.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 
     3.2  ความประพฤติและอุปนิสัย 
     3.3  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
     3.4  ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจใน
การท างาน ความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
     3.5  แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย 
โครงการหรือแผนงานของทางราชการ) 

100 โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
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