ประกาศเทศบาลตําบลทุงใส
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
.......................................................................

ดวยเทศบาลตําบลทุงใส อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจําป ๒๕๕๗ จึงอาศัยอํานาจตามความขอ ๑๘ ขอ ๑๙ และขอ ๒๐ แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน เทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่
๑๙
กรกฎาคม ๒๕๔๗ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลทุงใส ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร
๑.๑ ประเภทพนักจางตามภารกิจ ๑ ตําแหนง
ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)

จํานวน ๑ อัตรา คือ
จํานวน ๑ อัตรา

หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงตามเอกสารแนบทายประกาศ (ผนวก ก)
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผูสมัครตองมีคุณสมบัติและ ไมมีลักษณะตองหามเบื้องตนตาม ขอ ๔
แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลัก เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดไรความสามาร ถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองห ามเบื้องตนสําหรับ
พนักงานเทศบาล
- โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
โรคติดยาเสพติดใหโทษ
โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น
/(๗)ไมเปนผู…

-๒(๗)ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก จากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนั้น ตามที่คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรกําหนดแนบทายประกาศรับสมัคร ฯ (ผนวก ก.)
๓. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ใหผูสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครไดที่สํานักปลัดเทศบาลตําบลทุงใส อําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแตวันที่ ๑๓ สิงหาคม – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๗๕-๓๗๖-๑๑๐ www.thungsai.go.th
๔. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน
พรอมทั้งนําเอกสารฉบับจริง และสําเนารับรองความถูกตอง ดังนี้
๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนา
๔.๒ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ พรอมรับรองสําเนา
๔.๓ ใบรับรองแพทยปริญญา ซึ่งแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามประกาศที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับแตวันที่ตรวจรางกาย จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนั้น จํานวน ๑ ฉบับ พ รอมรับรอง
สําเนา
๔.๕ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป ถายมาแลวไมเกิน
๖ เดือน ใหผูสมัครลงนามรับรองหลังรูปดวย
๔.๖ หนังสือรับรองจากนายจางหรือหนวยงาน (ตองมีประสบการณไมนอยกวา ๕ ป)
๔.๗ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล , ทะเบียนสมรส
๔.๘ เทศบาลตําบลทุงใส ไมรับสมัคร พระภิกษุหรือสามเณร ตามหนังสือสํานักงาน ก .พ.
ที่ นร ๐๙๐๔/ ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือสํานักงาน ก.ท.ดวนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว
๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๒๑ หากสมัครแลวบวชเปนพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหวางดําเนินการสอบคัดเลือกก็จะไมอนุญาตให
เขารับการสอบคัดเลือก หากยังครองสมเพศอยูในวันที่ดําเนินการสอบคัดเลือก
สําหรับการรับสมัครในครั้งนี้ ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไม
ครบถวน เทศบาล ตําบลทุงใส จะถือว าเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไมมีสิทธิไดรับการจางใหดํารง
ตําแหนงใด ๆ
/๕. คาธรรมเนียม…

-๓-

๕. คาธรรมเนียมการสมัคร
ผูสมัครทุกประเภทจะตองเสียคาธรรมเนียมการสมัคร ตําแหนงละ ๑๐๐ บาท
๖. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
เทศบาลตําบลทุงใส จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรหลังจากไดตรวจสอบคุณสมบัติ
ถูกตองแลว ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทุงใส และทางเว็บไซต
เทศบาลตําบลทุงใส www.thungsai.go.th
๗. กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
คณะกรรมการจะทําการเลือกสรร โดยวิธีการสอบขอเขียน ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ
วิธีการสอบสัมภาษณ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอียดใหตรวจสอบจากประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขา
รับการเลือกสรร
๘. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
วิธีการคัดเลือกจะแบงออกเปน ๒ ภาค ดังนี้
- ทดสอบความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบขอเขียน รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ (ผนวก ข)
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง ภาค ค (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ (ผนวก ข)
๙. เกณฑการตัดสิน
ผูสอบคัดเลือกจะตองมีผลคะแนนทดสอบความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์เขารับการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง
(สัมภาษณ)
ผูที่ผานการสอบคัดเลือกจะตองมีคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ไมต่ํา
กวารอยละ ๖๐
๑๐. การประกาศผลการเลือกสรร
เทศบาลตําบลทุงใส จะประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗
โดยเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ กรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนน
ความรอบรูมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนความรอบรูเทากันใหผูไดคะแนนประสบการณมากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนประสบการณเทากันใหผูไดรับเลขประจําตัวเขารับการเลือกสรรกอนเปนผู
อยูในลําดับที่สูงกวา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทุงใส และทางเว็บไซต www.thungsai.go.th
/๑๑.การขึ้นบัญชี...

-๔๑๑.การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
๑ เทศบาลตําบลทุงใส จะขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร ไมเกิน ๑ ป นับแตวันที่ ประกาศผลการ
คัดเลือก และผูผานการเลือกสรรจะถูกยกเลิกจากการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) มีการประกาศขึ้นบัญชีใหม
(๒) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจางใหดํารงตําแหนงที่ผานการเลือกสรร
(๓) เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติในเรื่อง
ดังกลาวเปนอยางอื่น
๒.กรณีมีขอสงสัยใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด นครศรีธรรมราช
เปนที่สุด
๑๒.การจางและแตงตั้ง
๑.ผูผานการเลือกสรรจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการเลือกสรรตาม
ตําแหนงวางของเทศบาลตําบลทุงใส
๒.การใหไดรับคาตอบแทน เทศบาลตําบลทุงใส จะบรรจุและแตงตั้งผูผานการเลือกสรรในอัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง หมวด
๕ ขอ ๒๗ และขอ ๒๘
๑๓. ระยะเวลาการจาง คาตอบแทน และสิทธิประโยชน
- ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ระยะเวลาการจาง ไมเกิน ๔ ป
ไดรับอัตราคาตอบแทนเดือนละ ๖,๐๕๐ บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๒,๙๕๐ บาท
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายพีระพล นาคแกว)
นายกเทศมนตรีตําบลทุงใส

ผนวก ก.

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงพนักงานจาง
ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ประเภทผูมีทักษะ)
จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
๑.ชาย/หญิง
๒. อายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบป
๓. วุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
๔. มีประสบการณในงานที่ปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป ตองมีหนังสือรับรองจากนายจาง
๑. ประเภทของพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ
ชื่อตําแหนง
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ประเภทผูมีทักษะ)
๒.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก
สําหรับผูมีทักษะ ใหกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยใชทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และทักษะ
ในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป ในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน และทักษะของบุคคลดังกลาวจะตอง สามารถพิสูจน
ใหเห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจางหรือหนวยงานซึ่งระบุถึงลักษณะ
งานที่ไดปฏิบัติ (รายละเอียดตามหนังสือ สํานักงาน
.จ. ก.ท.และ
ก
ก.อบต. ที่ มท๐๘๐๙.๙/ว ๒ ลว. ๒๕ มกราคม๒๕๕๔)
๒.๒ ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรู การสงเสริมการเรียนรูพัฒนาผูเรียน
ปฏิบัติงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย โดยจะตองผานการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหมีความพรอมทั้ งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม
และสติปญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวของและมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งดานจิตใจ อารมณ สังคม มีความตั้งใจปฏิบัติงานดวยความรัก
ความออนโยน เอื้ออาทรตอการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลเด็กเล็กอยางเหมาะสม เปนบุคคลที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัย
สุขุม เยือกเย็น มีความขยันอดทนและปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรู สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค และ
คุณลักษณะตามวัย
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
๕. ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ผนวก ข.

หลักสูตรและวิธีการสอบ
๑ ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ( ประเภทผูมีทักษะ)
วิธีการคัดเลือกจะแบงออกเปน ๒ ภาค ดังนี้
๑.๑ ทดสอบความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบขอเขียน รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบดังนี้
(๑) ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- การใชภาษาและเหตุผล
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง
(๒) ภาค ข ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (๕๐ คะแนน)
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖
- จิตวิทยาเกี่ยวกับอายุเด็กอายุ ๓ - ๕ ป
๑.๒ ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง ภาค ค (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
การสัมภาษณ (๕๐ คะแนน)
การทดสอบทักษะการสอน (๕๐ คะแนน)

