ประกาศเทศบาลตาบลงิม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสอนเด็กอนุบาล)
.......................................................
ด้ว ยเทศบาลตาบลงิม อาเภอปง จังหวัดพะเยา มีความประสงค์ จะดาเนินการสรรหาและ
เลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ เป็ น พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป ต าแหน่ ง คนงานทั่ ว ไป (ปฏิ บั ติ ง านสอนเด็ ก อนุ บ าล)
จ านวน 1 อั ต รา สั ง กั ด โรงเรี ย นเทศบาลต าบลงิ ม (คื อ เวี ย งจ่ า) ตามแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี )
( พ.ศ. 2561 - 2563) ของเทศบาลตาบลงิม
อาศัยอานาจตามตามความในมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัดพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔7 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน จึงประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
๑.๑.๑ ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสอนเด็กอนุบาล) จานวน ๑ อัตรา
1.1.2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท
1.1.3 กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ผู้ซึ่งได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับพนักงาน
เทศบาล
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๘ ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑.๙ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนั กงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
//3. คุณสมบัติ....

-2๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลในตาแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งสาหรับตาแหน่ง ผู้สมัครต้องได้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า มัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
(ถ้ามีวุฒิการศึกษาปฐมวัยจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการทาหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอนเด็กอนุบาล และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้น
ความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครการสรรหาและเลือกสรรฯ จะต้องมายื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
๖.๑ ใบสมัครของเทศบาลตาบลงิม
๖.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๓ ใบ
๖.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๕ สาเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จานวน ๑ ฉบับ
๖.๗ สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๙) ทะเบียนสมรส การหย่า ใบเปลี่ยน
ชื่อตัว - สกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
อนึ่ง สาหรับการสมัครครั้งนี้ ให้ผู้ สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ตรวจสอบและ
รับ รองตนเองว่าเป็น ผู้ มีคุณสมบั ติทั่ว ไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หาก
ภายหลังปรากฎว่ามีผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน เทศบาลตาบลงิม จะถื อว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างในตาแหน่ง นั้น
๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ติดต่อขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ณ ส านั ก งานเทศบาลต าบลงิ ม อ าเภอปง จั ง หวั ด พะเยา ส านั ก ปลั ด เทศบาล งานการเจ้ า หน้ า ที่
โทรศัพท์ ๐-๕๔๔๔-๘๓1๙ ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัคร
ต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตาแหน่งที่รับ
สมัครนั้น
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร แบ่งเป็น ๓ ภาค คะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน ดังนี้
6.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การสรุปความ วิเคราะห์บทความ
การใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ
- วิเคราะห์สถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้รอบตัวในเหตุการณ์ปัจจุบัน
- วิเคราะห์และสรุปผล หรือการจับประเด็นข้อความ บทความ เรื่องราว อนุกรม สถิติ

//6.2 ภาคความรู้.....

-36.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑
- ความรู้วิชาการศึกษา วิชาเอกหรือเฉพาะวุฒิ (การศึกษาปฐมวัย)
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาทางการศึกษา เช่น หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน
6.๓ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้
เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ หรืออาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น
ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และรวมถึงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่นประกอบ เป็นต้น
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่า
กว่าร้ อยละ ๖๐ หากไม่ผ่ านภาคใดภาคหนึ่งจะถือว่าไม่ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ ส อบ
คัดเลือกได้ให้เรียงลาดับที่จากผู้ ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน
ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับ
ที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้
อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลต าบลงิ ม จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การ สรรหาและเลื อ กสรร
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ สานักงานเทศบาลตาบลงิม อาเภอปง จังหวัดพะเยา
๙. กาหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกสรร
๙.๑ กาหนดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ณ สานักงานเทศบาลตาบลงิม อาเภอปง จังหวัดพะเยา ดังนี้
วัน /เวลาสอบคัดเลือก
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
เวลา ๐๙.๐๐ – 10.30 น.
เวลา 10.30 – 12.00 น.
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
เวลา ๑๔.0๐ น. เป็นต้นไป

หลักสูตร

สถานที่สอบ

-ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
-ภาคความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะ
ตาแหน่ง (ภาค ข.)

ห้องประชุมเทศบาลตาบลงิม

-ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์)
//10. ประกาศผล.....

-4๑๐. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลต าบลงิ ม จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรร ในวั น ที่ 28
มิถุนายน 2562 ณ สานักงานเทศบาลตาบลงิม อาเภอปง จังหวัดพะเยา และกาหนดให้ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑
ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร กรณีมกี ารสรรหาและเลือกสรรใหม่และได้มีการขึ้นบัญชีผู้ได้รับ
การสรรหาและเลือกสรรใหม่บัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๑๑. การทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรรจะได้รับ การจ้ างเป็ นพนัก งานจ้ างของเทศบาลต าบลงิ ม
ตามลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ
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(นายสมหวัง คาตัน)
นายกเทศมนตรีตาบลงิม

