ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจ"าง
***********************
ด"วยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประสงค'จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ"าง
เปนพนักงานจ"าง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข"อ 19 (1) แห.งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ'และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ"างของเทศบาล ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547 จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต.อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง
พนักงานจางตามภารกิจ
1.1 ตําแหน.ง ผู"ช.วยช.างไฟฟ<า จํานวน 1 อัตรา ค.าตอบแทน 9,400.-บาท/เดือน
1.2 ตําแหน.ง ผู"ช.วยครูผู"ดูแลเด็ก (ผู"มีทักษะ) จํานวน 2 อัตรา ค.าตอบแทน
9,400.-บาท/เดือน
พนักงานจางทั่วไป
1.3 ตําแหน.ง ผู"ดูแลเด็ก
จํานวน 2 อัตรา ค.าตอบแทน 9,000.-บาท/เดือน
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและ
การเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม.ต่ํากว.า 18 ปF และไม.เกิน 60 ปF
3. ไม.เปนบุคคลล"มละลาย
4. ไม.เปนผู"มีกายทุพพลภาพจนไม.สามารถปฏิบัติหน"าที่ได" ไร"ความสามารถ หรือ จิตฟJKน
เฟLอนไม.สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไว"ในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะต"องห"ามเบื้องต"น สําหรับ
พนักงานเทศบาล
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต.อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแก.สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท"าช"างในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแก.สังคม
(ง) โรคติดยาเสพย'ติดให"โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. ไม.เปนผู"ดํารงตําแหน.งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ"าหน"าที่
ในพรรคการเมือง
6. ไม.เปนผู"ดํารงตําแหน.งผู"บริหารท"องถิ่น คณะผู"บริหารท"องถิ่นสมาชิกสภาท"องถิ่น
7. ไม.เปนผู"เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให"จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว"นแต.เปนโทษสําหรับความผิดที่ได"กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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- 2 8. ไม.เปนผู"เคยถูกลงโทษให"ออก ปลดออก หรือไล.ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน.วยงานอื่นของรัฐ
9. ไม.เปนข"าราชการหรือลูกจ"างของส.วนราชการ พนักงานหรือลูกจ"างของหน.วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ"างของราชการส.วนท"องถิ่น
หมายเหตุ ผู"ที่ผ.านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ"าง จะต"องไม.เปนผู"ดํารงตําแหน.งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ"าหน"าที่ในพรรคการเมือง ผู"บริหารท"องถิ่น คณะผู"บริหารท"องถิ่น สมาชิกสภา
ท"องถิ่น ข"าราชการหรือลูกจ"างส.วนราชการ พนักงานหรือลูกจ"างของหน.วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ"างของราชการส.วนท"องถิ่นและต"องนําใบรับรองแพทย' ซึ่งออกให"ไม.เกิน 1 เดือน และแสดงว.าไม.เปนโรค
ต"องห"ามตามประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะต"องห"ามสําหรับข"าราชการหรือพนักงานส.วนท"องถิ่น
มายื่นด"วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงค3จะสมัครเขารับการเลือกสรรเป4นพนักงานจางในตําแหนงดังกลาว ใหไปขอรับใบ
สมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ตั้งแต
วันที่ 2 มีนาคม - 11 มีนาคม 2558 วันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดไดทางโทรศัพท3
หมายเลข 0 5567 1122 ตอ 28
หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
1) รูปถ.ายหน"าตรง ไม.ใส.หมวก ไม.สวมแว.นตาดํา ขนาด 3 X 4 ซม. และถ.ายมาแล"วไม.
เกิน 6 เดือน และให"ผู"สมัครสอบลงนามรับรองหลังรูปถ.ายด"วย จํานวน 3 รูป
2) สําเนาทะเบียนบ"าน จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4) ใบรับรองแพทย'ซึ่งออกให"โดยแพทย'ปริญญาที่แสดงว.าไม.เปนโรคต"องห"ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ออกให"ไม.เกิน 30 วัน จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรองจากหน.วยงานหรือส.วนราชการ
7) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช.น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุลฯลฯ (ถ"ามี)
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
3.2 คาธรรมเนียมการสมัคร
ผูสมัคร จะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหนงละไมเกิน 100 บาท
3.3 เงื่อนไขในการสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเป4นผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมั คร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัค รใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความ
ผิ ด พลาดอั น เกิ ด จากผู สมั ค รไมวาดวยเหตุ ผลใด ๆ หรื อคุ ณ วุ ฒิก ารศึ ก ษาไมตรงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ
ตําแหนงที่สมัครอันเป4นผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให
ถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป4นโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน
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- 3 4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ
4.1 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน
วันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หรือ
สอบถามรายละเอียดไดทางโทรศัพท3หมายเลข 0 5567 1122 ตอ 28
4.2 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จะทําการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจ"าง ภาค
ความรู" ความสามารถทั่ว ไป (ภาค ก) โดยวิ ธีการสอบข" อเขีย น คะแนนเต็ ม 100
คะแนน และความรู"
ความสามารถเฉพาะตําแหน.ง (ภาค ข) ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ตั้งแต.เวลา 09.00 น. เปนต"นไป
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
4.3 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จะประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู"ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก) และความรู"ความสามารถเฉพาะตําแหน.ง ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว
4.4 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว สอบสัมภาษณ' ในวันที่ 21 เมษายน 2558 ตั้งแต.เวลา
09.00 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว (เฉพาะผู"ที่สอบผ.านภาคความรู"ความสามารถทั่วไป และภาคความรู"
ความสามารถเฉพาะตําแหน.ง )
5. หลักเกณฑ3และวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ3ที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด โดยตอง
ผานการประเมิ น ความรูในหลั กวิ ชาการที่เ กี่ ยวของกับงานในหนาที่ ของตํา แหนงที่ จางกอน จึ งมีสิทธิ ไ ดรั บการ
ประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจางและคุณสมบัติสวนบุคคล ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแนบทายประกาศนี้
6. หลักเกณฑ3การตัดสิน
ผูที่ถือวาเป4นผูผานการเลือกสรรจะตองเป4นผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวา
รอยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจางจะเป4นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
เทศบาลตํ าบลหาดเสี้ ยว จะประกาศรายชื่อผูผานการเลื อกสรรตามลํ าดั บคะแนนที่ไ ด ใน
วันที่ 24 เมษายน 2558 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หรือ โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเป4นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ปG นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนง
ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางเป4นพนักงานจางของเทศบาล ตามระยะเวลาที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด โดยใหไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชน3ตามหลักเกณฑ3ที่ ก.ท.จ.สุโขทัย กําหนดและจะ
แตงตั้งผูผานการเลือกสรร โดยไมกอนวันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัยใหความเห็นชอบ
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ3 พ.ศ. 2558
รุงอรุณ คําโมง
(นางรุงอรุณ คําโมง)
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป4นพนักงานจาง
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ3 2558
******************
1. พนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟLา
หน"าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต"นเกี่ยวกับงานช.างไฟฟ<าที่ไม.ยาก ภายใต"การกํากับตรวจสอบโดยใกล"ชิดหรือตามคําสั่ง
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู.อย.างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ"วน และปฏิบัติหน"าที่อื่นตามที่ได"รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช.วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซ.อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช"ที่
เกี่ยวกับไฟฟ<า เบิกจ.าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช" และวัสดุอุปกรณ'ที่ใช"ในการปฏิบัติงานรวบรวมข"อมูลเกี่ยวกับงาน
ในหน.วยงาน และปฏิบัติหน"าที่อื่นที่เกี่ยวข"อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได"รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได"ไม.ต่ํากว.านี้ทางช.างไฟฟ<า ช.างอิเล็กโทรนิกส'
ที่ ก.ท.กําหนดว.าใช"เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.งนี้ได"ระยะเวลาการจ"าง

หรือทางอื่น

ระยะเวลาการจ"าง
กําหนดระยะเวลาการจ"างไม.เกินคราวละ 4 ปF
อัตราค.าตอบแทน
ค.าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท/เดือน ค.าครองชีพ 1,500.- บาท/เดือน
อัตราว.าง
อัตราว.าง จํานวน 1 อัตรา
สิทธิประโยชน'
สิทธิป ระโยชน'ต ามประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวั ด สุโ ขทั ย เรื่ อง หลักเกณฑ'และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ"างของเทศบาล ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547
วิธีการเลือกสรร
1. การประเมินสมรรถนะทําการสอบความรู"ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ดังต.อไปนี้ โดยวิธีการ
สอบข"อเขียน (ปรนัย) (100 คะแนน) ซึ่งผู"ผ.านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม.น"อยกว.าร"อยละ 60
- ทดสอบความรู"ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองค'กรปกครองส.วนท"องถิ่น
เช.น ความรู"เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข"อบังคับอื่นที่ใช"ในการปฏิบัติหน"าที่ ได"แก.
1.1 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.2 พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให"แก.องค'กรปกครองส.วนท"องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.3 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท"องถิ่นหรือผู"บริหารท"องถิ่น พ.ศ. 2545 แก"ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
1.4 พ.ร.บ. ข"อมูลข.าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1.5 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส.วนท"องถิ่น พ.ศ. 2542
1.6 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ.นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
/ 1.7 ระเบียบ

-21.7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาขององค3กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
1.8 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าด"วยงานสรรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก"ไขเพิ่มเติม
จนถึงปJจจุบัน
1.9 ความรู"ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ'ปJจจุบันในด"านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2. การประเมินสมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจ"าง ทดสอบความรู"
ความสามารถเฉพาะตําแหน.ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งผู"ผ.านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม.น"อยกว.า
ร"อยละ 60 โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะกําหนดการทดสอบโดยวิธีการสอบข"อเขียน (ปรนัย) หรือทดสอบโดย
การปฏิบัติตามความเหมาะสมแต.ละตําแหน.ง
3. การประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส.วนบุคคล โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพท.วงทีวาจา ความคิด
ริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบมนุษยสัมพันธ'และทัศนคติ แรงจูงใจ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ'
(ภาค ค) โดยผู"ผ.านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม.น"อยกว.าร"อยละ 60
2. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ)
ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน"าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ'เรียนรู" การส.งเสริมการเรียนรู" พัฒนาผู"เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของศูนย'พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะต"องผ.านการเตรียมความพร"อมและพัฒนาอย.างเข"มก.อนแต.งตั้งให"ดํารงตําแหน.ง
ครูเช.นเดียวกับผู"ดํารงตําแหน.งครูผู"ช.วย และปฏิบัติหน"าที่อื่นตามที่ได"รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิ บัติ งานเกี่ ยวกับ การจัด ประสบการณ' เรี ยนรู" และส. งเสริมการเรีย นรู"ของผู"เ รีย นด"ว ยวิ ธีการที่
หลากหลาย โดยเน"นผู"เรียนเปนสําคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู"เรียนให"มีคุณลักษณะที่พึงประสงค' และคุณลักษณะ
ตามวัย
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย'พัฒนาเด็กเล็ก
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช.วยเหลือผู"เรียน
5. ปฏิบัติงานความร.วมมือกับเครือข.ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได"รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
จะต" อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน. ง โดยได" รั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ปวช. หรื อ เที ย บเท. า และมี ค วามรู"
ความสามารถในการปฏิบัติหน"าที่ และมีประสบการณ'ทางด"านปฐมวัยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก.อนวัยประถมศึกษา
ผู"นั้นจะต"องเปนผู"มีความรู" ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม.ต่ํากว.า 5 ปF และทักษะของบุคคลดังกล.าว
จะต"องสามารถพิสูจน'ให"เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ"างหรือหน.วยงานซึ่ง
ระบุถึงลักษณะงานที่ได"ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด"วยการทดลองปฏิบัติ

/ ระยะเวลาการจ"าง...

-3ระยะเวลาการจ"าง
กําหนดระยะเวลาการจ"างไม.เกินคราวละ 4 ปF
อัตราค.าตอบแทน
ค.าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท/เดือน ค.าครองชีพ 1,500 บาท/เดือน
อัตราว.าง
อัตราว.าง จํานวน 2 อัตรา
สิทธิประโยชน'
สิทธิป ระโยชน'ต ามประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวั ด สุโ ขทั ย เรื่ อง หลักเกณฑ'และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ"างของเทศบาล ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547
วิธีการเลือกสรร
1. การประเมินสมรรถนะทําการสอบความรู"ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ดังต.อไปนี้ โดยวิธีการ
สอบข"อเขียน (ปรนัย) (100 คะแนน) ซึ่งผู"ผ.านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม.น"อยกว.าร"อยละ 60
- ทดสอบความรู"ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองค'กรปกครองส.วนท"องถิ่น
เช.น ความรู"เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข"อบังคับอื่นที่ใช"ในการปฏิบัติหน"าที่ ได"แก.
1.1 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.2 พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให"แก.องค'กรปกครองส.วนท"องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.3 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท"องถิ่นหรือผู"บริหารท"องถิ่น พ.ศ. 2545 แก"ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
1.4 พ.ร.บ. ข"อมูลข.าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1.5 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส.วนท"องถิ่น พ.ศ. 2542
1.6 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ.นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าด"วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก"ไขเพิ่มเติม
จนถึงปJจจุบัน
1.8 พ.ร.บ. การศึกษาแห.งชาติ พ.ศ.2542 และแก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.9 พ.ร.บ. ระเบียบข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก"ไข
เพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.10 ความรู"ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ'ปJจจุบันในด"านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2. การประเมินสมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจ"าง ทดสอบความรู"
ความสามารถเฉพาะตําแหน.ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งผู"ผ.านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม.น"อยกว.า
ร"อยละ 60 โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะกําหนดการทดสอบโดยวิธีการสอบข"อเขียน (ปรนัย) หรือทดสอบโดย
การปฏิบัติตามความเหมาะสมแต.ละตําแหน.ง
3. การประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส.วนบุคคล โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพท.วงทีวาจา ความคิด
ริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบมนุษยสัมพันธ'และทัศนคติ แรงจูงใจ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ'
(ภาค ค) โดยผู"ผ.านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม.น"อยกว.าร"อยละ 60
/ 3. พนักงานจาง

-43. พนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง ผูดูแลเด็ก
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
ปฏิบัติหน"าที่เลี้ยงดูเด็กเล็ก หรือเด็กก.อนวัยอนุบาล/ปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร"อมทางด"านร.างกาย
อารมณ' และสังคม ให"กับเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร"อมที่จะเข"ารับการศึกษาระดับอนุบาล/ปฐมวัยต.อไป ปฏิบัติงานอื่น
ที่เกี่ยวข"อง และปฏิบัติหน"าที่อื่นที่ผู"บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ชวยเหลือเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความเสียสละ
ความรับผิดชอบตอหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานดวยความรัก ความออนโยน มีความอดทนตองานหรือ
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย เป4นผูดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหนาที่ในศูนย3พัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑ3 ใหความรู
แกเด็กโดยการสอนใหเด็กรูจักชวยเหลือตนเองได ดูแลความเรียบรอย และความปลอดภัยของเด็กในขณะที่อยูใน
ความรับผิดชอบของผูดูแลเด็ก
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท.าได"ไม.ต่ํากว.านี้ขึ้นไปทุกสาขาที่
ก.ท.,ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง
ระยะเวลาการจ"าง
กําหนดระยะเวลาการจ"างไม.เกินคราวละ 1 ปF
อัตราค.าตอบแทน
ค.าตอบแทนเดือนละ 9,000.-บาท/เดือน
อัตราว.าง
อัตราว.าง จํานวน 2 อัตรา
สิทธิประโยชน'
สิทธิป ระโยชน'ต ามประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวั ด สุโ ขทั ย เรื่ อง หลักเกณฑ'และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ"างของเทศบาล ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547
วิธีการเลือกสรร
1. การประเมินสมรรถนะทําการสอบความรู"ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ดังต.อไปนี้ โดยวิธีการ
สอบข"อเขียน (ปรนัย) (100 คะแนน) ซึ่งผู"ผ.านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม.น"อยกว.าร"อยละ 60
- ทดสอบความรู"ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองค'กรปกครองส.วนท"องถิ่น
เช.น ความรู"เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข"อบังคับอื่นที่ใช"ในการปฏิบัติหน"าที่ ได"แก.
1.1 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.2 พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให"แก.องค'กรปกครองส.วนท"องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.3 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท"องถิ่นหรือผู"บริหารท"องถิ่น พ.ศ. 2545 แก"ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
1.4 พ.ร.บ. ข"อมูลข.าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1.5 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส.วนท"องถิ่น พ.ศ. 2542
1.6 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ.นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
/ 1.7 ระเบียบ

-51.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าด"วยงานสรรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก"ไขเพิ่มเติม
จนถึงปJจจุบัน
1.8 พ.ร.บ. การศึกษาแห.งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก"ไขเพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.9 พ.ร.บ. ระเบียบข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก"ไข
เพิ่มเติมจนถึงปJจจุบัน
1.10 ความรู"ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ'ปJจจุบันในด"านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2. การประเมินสมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะสําหรับงานที่จะจ"าง ทดสอบความรู"
ความสามารถเฉพาะตําแหน.ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งผู"ผ.านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม.น"อยกว.า
ร"อยละ 60 โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะกําหนดการทดสอบโดยวิธีการสอบข"อเขียน (ปรนัย) หรือทดสอบโดย
การปฏิบัติตามความเหมาะสมแต.ละตําแหน.ง
3. การประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส.วนบุคคล โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพท.วงทีวาจา ความคิด
ริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบมนุษยสัมพันธ'และทัศนคติ แรงจูงใจ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ'
(ภาค ค) โดยผู"ผ.านการคัดเลือกต"องได"คะแนนไม.น"อยกว.าร"อยละ 60

