ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจ"าง
***********************
ดวยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประสงคจะรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจางเป%นพนักงานจาง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 19 (1) แห.งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจางของเทศบาล ลงวันที่
11 สิงหาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต.อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ"าง ชื่อตําแหน(ง และรายละเอียดการจ"าง
พนักงานจ"างทั่วไป
1.3 ตําแหน.ง ผูดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา ค.าตอบแทน 9,000.-บาท/เดือน
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(งของผู"มีสิทธิสมัครเข"ารับการ
สรรหาและการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม.ต่ํากว.า 18 ปC และไม.เกิน 60 ปC
3. ไม.เป%นบุคคลลมละลาย
4. ไม.เป%นผูมีกายทุพพลภาพจนไม.สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ
จิตฟHIนเฟJอนไม.สมประกอบ หรือเป%นโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เป%นลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานเทศบาล
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต.อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป%นที่รังเกียจแก.
สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป%นที่รังเกียจแก.สังคม
(ง) โรคติดยาเสพยติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. ไม.เป%นผูดํารงตําแหน.งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
6. ไม.เป%นผูดํารงตําแหน.งผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น
7. ไม.เป%นผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแต.เป%นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม.เป%นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล.ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน.วยงานอื่นของรัฐ
9. ไม.เป%นขาราชการหรือลูกจางของส.วนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
หน.วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการส.วนทองถิ่น
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-2หมายเหตุ ผูที่ผ.านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไม.เป%นผูดํารง
ตําแหน.งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น
คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางส.วนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
หน.วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการส.วนทองถิ่นและตองนําใบรับรอง
แพทย ซึ่งออกใหไม.เกิน 1 เดือน และแสดงว.าไม.เป%นโรคตองหามตามประกาศกําหนดโรคที่เป%นลักษณะ
ตองหามสําหรับขาราชการหรือพนักงานส.วนทองถิ่นมายื่นดวย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน(ง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.ง ตามที่ระบุไวในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแต.ละตําแหน.ง แนบทายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรเป%นพนักงานจางในตําแหน.งดังกล.าว ใหไป
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว ตั้งแต(วันที่ 24 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2558 วันและเวลาราชการ หรือสอบถาม
รายละเอียดไดทางโทรศัพทหมายเลข 0 5567 1122 ต.อ 28
หลักฐานที่ต"องยื่นพร"อมใบสมัคร
1) รูปถ.ายหนาตรง ไม.ใส.หมวก ไม.สวมแว.นตาดํา ขนาด 3 x 4 ซม. และถ.าย
มาแลวไม.เกิน 6 เดือน และใหผูสมัครสอบลงนามรับรองหลังรูปถ.ายดวย จํานวน 3 รูป
2) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4) ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยแพทยปริญญาที่แสดงว.าไม.เป%นโรคตองหามตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ออกใหไม.เกิน 30 วัน จํานวน
1 ฉบับ
5) สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรองจากหน.วยงานหรือส.วนราชการ
7) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช.น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ฯลฯ (ถา
มี) ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให"ผู"สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต"องและลงชื่อกํากับไว"ด"วย
3.2 ค(าธรรมเนียมการสมัครผู"สมัคร จะต"องเสียค(าธรรมเนียมในการสมัคร
ตําแหน(งละไม(เกิน 100 บาท
3.3 เงื่อนไขในการสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว.าเป%นผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะตองกรอกรายละเอียดต.างๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไม.ว.าดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม.ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน.งที่สมัครอันเป%นผลทําใหผูสมัครไม.มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล.าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ใหถือว.าการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป%นโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแต.
ตน
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-34. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ
4.1 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน
วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หรือ
สอบถามรายละเอียดไดทางโทรศัพทหมายเลข 0 5567 1122 ต.อ 28
4.2 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จะทําการสรรหาและการเลือกสรรเป%นพนักงานจาง
ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยวิธีการสอบขอเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน และ
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหน.ง (ภาค ข) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ตั้งแต.เวลา 09.00 น.
เป%นตนไป ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
4.3 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จะประกาศผลการคัดเลือกภาคความรูความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) และความรูความสามารถเฉพาะตําแหน.ง ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
4.4 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว สอบสัมภาษณ ในวันที่ 6 มกราคม 2559
ตั้งแต.เวลา 09.00 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว (เฉพาะผูที่สอบผ.านภาคความรูความสามารถ
ทั่วไป และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหน.ง )
5. หลักเกณฑ=และวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมิ นสมรรถนะตามหลักเกณฑที่เ ทศบาลตํา บลหาดเสี้ ยวกํ าหนด
โดยตองผ.านการประเมินความรูในหลักวิชาการที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของตําแหน.งที่จางก.อน จึงมีสิทธิ
ไดรั บ การประเมิ น ความสามารถหรื อ ทั ก ษะเฉพาะสํ า หรั บ งานที่ จ ะจางและคุ ณ สมบั ติ ส. ว นบุ ค คล ตาม
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้
6. หลักเกณฑ=การตัดสิน
ผูที่ถือว.าเป%นผูผ.านการเลือกสรรจะตองเป%นผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม.ต่ํา
กว.ารอยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจางจะเป%นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู"ผ(านการเลือกสรร
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จะประกาศรายชื่อผูผ.านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนที่ได ใน
วันที่ 12 มกราคม 2559 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หรือ โดยบัญชีรายชื่อดังกล.าวใหเป%น
อันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ปC นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต.วันประกาศรับสมัครใน
ตําแหน.งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม.แลวแต.กรณี
8. การจัดทําสัญญาจ"างผู"ผ(านการเลือกสรร
ผูผ.านการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางเป%นพนักงานจางของเทศบาล ตามระยะเวลาที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด โดยใหไดรับค.าตอบแทนและสิทธิประโยชนตามหลักเกณฑที่ ก.ท.จ.สุโขทัย
กําหนดและจะแต.งตั้งผูผ.านการเลือกสรร โดยไม.ก.อนวันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย
ใหความเห็นชอบ
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(นางรุ(งอรุณ คําโมง)
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท"ายประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจ"าง
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
******************
1. พนักงานจ"างทั่วไป
ตําแหน(ง ผู"ดูแลเด็ก
หน"าที่ความรับผิดชอบของตําแหน(ง
ปฏิบัติหนาที่เลี้ยงดูเด็กเล็ก หรือเด็กก.อนวัยอนุบาล/ปฐมวัย เพื่อเตรียมความพรอมทางดาน
ร.างกาย อารมณ และสังคม ใหกับเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพรอมที่จะเขารับการศึกษาระดับอนุบาล/ปฐมวัย
ต.อไป ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช(วยเหลือเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมส(งเสริมให"เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความ
เสียสละความรับผิดชอบต(อหน"าที่ ที่ได"รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด"วยความรัก ความอ(อนโยน มีความ
อดทนต(องานหรือตามที่ผู"บังคับบัญชามอบหมาย เปนผู"ดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหน"าที่ในศูนย=พัฒนา
เด็กเล็กก(อนเกณฑ= ให"ความรู"แก(เด็กโดยการสอนให"เด็กรู"จักช(วยเหลือตนเองได" ดูแลความเรียบร"อย และ
ความปลอดภัยของเด็กในขณะที่อยู(ในความรับผิดชอบของผู"ดูแลเด็ก
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(ง
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท.าไดไม.ต่ํากว.านี้ขึ้นไปทุก
สาขาที่ ก.ท.,ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง
ระยะเวลาการจาง
กําหนดระยะเวลาการจางไม.เกินคราวละ 1 ปC
อัตราค.าตอบแทน
ค.าตอบแทนเดือนละ 9,000.-บาท/เดือน ค.าครองชีพ 1,000.-บาท/เดือน
อัตราว.าง
อัตราว.าง จํานวน 3 อัตรา
สิทธิประโยชน
สิทธิประโยชนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจางของเทศบาล ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547
วิธีการเลือกสรร
1. การประเมินสมรรถนะทําการสอบความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ดังต.อไปนี้ โดย
วิธีการสอบขอเขียน (ปรนัย) (100 คะแนน) ซึ่งผูผ.านการคัดเลือกตองไดคะแนนไม.นอยกว.ารอยละ 60
- ทดสอบความรูความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองคกรปกครองส.วน
ทองถิ่น เช.น ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ ไดแก.
1.1 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปHจจุบัน
1.2 พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก.องคกรปกครองส.วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปHจจุบัน
/ 1.3 พ.ร.บ.การ

-21.3 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
1.4 พ.ร.บ.ขอมูลข.าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1.5 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส.วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
1.6 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ.นดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปHจจุบัน
1.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดวยงานสรรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงปHจจุบัน
1.8 พ.ร.บ.การศึกษาแห.งชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปHจจุบัน
1.9 พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปHจจุบัน
1.10 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปHจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2. การประเมินสมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจาง ทดสอบ
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหน.ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งผูผ.านการคัดเลือกตองได
คะแนนไม.นอยกว.ารอยละ 60 โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะกําหนดการทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน
(ปรนัย) หรือทดสอบโดยการปฏิบัติตามความเหมาะสมแต.ละตําแหน.ง
3. การประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส.วนบุคคล โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพท.วงทีวาจา
ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบมนุษยสัมพันธและทัศนคติ แรงจูงใจ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดย
วิธีการสัมภาษณ (ภาค ค) โดยผูผ.านการคัดเลือกตองไดคะแนนไม.นอยกว.ารอยละ 60

