ประกาศเทศบาลตาบลทุ่งหลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
………....................................……….
ด้ว ยเทศบาลตาบลทุ่งหลวง อาเภอสุ วรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (๒๕61 – ๒๕๖3) ฉะนั้น อาศัยอานาจตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลง
วั น ที่ ๓๐ สิ ง หาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔ จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ การสรรหาและการเลื อ กสร ร
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จานวน 2 อัตรา
รายละเอียดแต่ละตาแหน่งปรากฏ อยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานเทศบาล
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

-๒หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการ
เจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลทุ่งหลวง ระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕61 ถึงวันที่ 19
กันยายน ๒๕61 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาลตาบลทุ่งหลวง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-501568
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยืน่ พร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จานวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จานวน ๑ รูป ติดรูปถ่ายในบัตร
ประจาตัวสอบ จานวน ๒ รูป
(๒) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๓) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกาหนดซึ่งออกไม่เกินหนึ่งเดือน
(๔) สาเนาใบสุทธิ สาเนาประกาศนียบัตรหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวน ๑ ฉบับ
(๕) สาเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัครตาแหน่งละ ๑๐๐.-บาท
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

-๓๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ
และข้อปฏิบัติในการประเมินสมรรถนะ
เทศบาลตาบลทุ่งหลวงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๒0
กันยายน ๒๕61 ณ สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งหลวง อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ และในกรณีที่คะแนนรวม
เท่ากัน จะใช้ลาดับเลขประจาตัวผู้สมัครสอบก่อนอยู่ในลาดับที่สูงกว่าตามลาดับ
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตาบลทุ่งหลวงจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบที่ได้
ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕61 ณ สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งหลวงโดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่เทศบาลตาบลทุ่งหลวงกาหนด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕61

(นายเรียบ โยธาจันทร์)
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งหลวง

ผนวก ก.

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๔. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
๔.๑ ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัย
ประถมศึกษาให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์
ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประจาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลทุ่งหลวง
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีความสามารถด้านการดูแลเด็กก่อนปฐมวัย อายุตั้งแต่ 3 ขวบถึง 6 ขวบ
ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้มีความพร้อม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

-๒๔.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
๕๐ คะแนน
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป เช่น สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานราชการ
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคล (ภาค ข.)
๒.๑ ทดสอบการนาเด็กปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
๒.๒ ทดสอบการนาเด็กทากิจกรรมเคลื่อนไหว
2.3 ทดสอบการนาเด็กเข้าสู่บทเรียน/สอน
เสริมทักษะประสบการณ์
๓. คุณสมบัติความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๓.๓ มนุษยสัมพันธ์
๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
๓.๕ ประสบการณ์ในการทางาน
รวม

วิธีการประเมิน
โดยวิธีสอบข้อเขียน

๕๐ คะแนน

ทดสอบการปฏิบัติ

100 คะแนน

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

200 คะแนน

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ในภาคเช้า ผู้ผ่านการประเมินฯ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล ในภาคบ่าย
โดยผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะจะต้องได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

ผนวก ข.

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕61
๑. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
๒. ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
๒.๑ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ระยะเวลาการจ้าง ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งหลวงกาหนด
๔. อัตราว่าง 2 อัตรา
๕. ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,0๐๐.-บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,๐๐๐.-บาท รวมเงิน ๑0,0๐๐.-บาท
๖. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด

