๑

ประกาศเทศบาลตาบลท่าแพ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
----------------------------------------------ด้ ว ยเทศบาลต าบลท่ า แพ อ าเภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 2 อัตรา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับอานาจตามความในข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่
19 กรกฎาคม พ.ศ.2547 เทศบาลตาบลท่าแพ จึงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (สาหรับผู้มีทักษะ)
ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง ภารโรง
(รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ภาคผนวก ก)

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

๒. พนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดและไม่เกินหกสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานเทศบาล
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็ น ผู้ เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/๘. ไม่เป็น…

๒
(๘) ไม่เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐ วิส าหกิจ
หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(๙)ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ(ภาคผนวก ก)
4. สาหรับพระภิกษุสามเณร
ไม่ ส ามารถสมั ค รสอบและไม่ อ าจให้ เ ข้ า สอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลและแต่ ง ตั้ง ให้ เ ป็ น
พนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝุายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และตามความใน ข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
5. การรับสมัคร
5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ส นใจสามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รพร้ อ มหลั ก ฐานด้ ว ยตนเอง ได้ ที่
กองการศึกษา เทศบาลตาบลท่าแพ อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่
2 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตาบล
ท่าแพ หมายเลขโทรศัพท์ 075-765267-8 ต่อ 22 ในวันและเวลาราชการ
5.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง โดยกรอกรายละเอี ย ดในใบสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ งและ
ครบถ้วน พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริงและสาเนารับรองความถูกต้อง มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖
เดือน(นับถึงวันสมัคร) จานวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ตาแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปด้วย
ตัวบรรจงทุกรูป
(2) สาเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือสาเนาระเบียนผลการเรียน กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาเป็น
ภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรั บ รองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ ามตาม ข้อ 2 ซึ่งออกให้ ไม่เกิน ๑ เดือน
นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย จานวน ๑ ฉบับ
(6) หนังสือรับรองประสบการณ์การทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งรับรองว่ามีทักษะใน
งานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี จานวน ๑ ฉบับ
(7) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสาคัญทหาร
กองเกิน สด.๙/สด.๔๓ (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ
/ทั้งนี้ สาเนา

๓
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารให้ใช้กระดาษขนาด A ๔ เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสาร
ด้วยตนเองทุกฉบับ
5.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ให้ ผู้ ส มัครเข้ารั บ การสรรหาและการเลื อกสรรช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเป็นเงิน
จานวน 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาท) ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
5.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ส มัครต้องรั บ ผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติทั่ว ไป ไม่มี
ลักษณะต้องห้ าม และมีคุณสมบั ติเฉพาะส าหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครโดยผู้ ส มัครต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเนื่องมาจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารและหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัคร นามา
ยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้โดยให้ถือเป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
ผู้สมัครที่ใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถูกดาเนินคดีฐาน แจ้งความ
อันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 ทั้งนี้ไม่ว่าเทศบาลตาบลท่าแพ จะตรวจ
พบเมื่อใดก็ตาม
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ
เทศบาลตาบลท่าแพ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันจันทร์
ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2563 โดยปิ ด ประกาศไว้ ณ ปู า ยประชาสั ม พั น ธ์ ข องเทศบาลต าบลท่ า แพ
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็ปไซต์ www.thapaircity.go.th หรือสอบถาม
รายละเอียด ได้ทหี่ มายเลขโทรศัพท์ 075-765267-8 ต่อ 22 ในวันและเวลาราชการ
7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รั บการประเมินสมรรถนะ ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเลือกสรรกาหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)
8.เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ รั บคะแนนในการประเมิ น
สมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามลาดับ ในกรณีผู้สอบได้
คะแนนเท่ากันพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า โดยการดาเนินการจัด
จ้างจะเรียงตามลาดับคะแนนที่สอบได้
9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลต าบลท่ าแพ จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรรในวั น พุ ธ ที่ 25
พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2563 โดยจะปิ ด ประกาศไว้ ณ ปู า ยประชาสั ม พั น ธ์ ข องเทศบาลต าบลท่ า แพ
อ าเภอเมื องนครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และทางเว็ ป ไซต์ www.thapaircity.go.th หรื อ
สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075 - 765267-8 ต่อ 22 ในวันและเวลาราชการ
/10.ระยะเวลา…

๔
10.ระยะเวลาในการจ้าง
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องทาสัญญาจ้างตามที่เทศบาลตาบลท่าแพกาหนด
10.1 สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาในการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปีและจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
10.2 พนักงานจ้างทั่วไป ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี
11.การขึน้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และการยกเลิกบัญชี
11.1 การขึ้ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรร จะเรี ย งตามล าดั บ ที่ จ ากผู้ ผ่ า นการ
เลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้
อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
11.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกาหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาตาแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ถือว่าเป็นอันยกเลิก
12.เงื่อนไขการจ้าง

เทศบาลตาบลท่าแพจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรร โดยการทาสัญญาจ้างตามที่เทศบาล
ตาบลท่าแพกาหนดจากผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ตามลาดับที่ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลตาบลท่าแพจะบรรจุและแต่งตั้งและทา
สัญญาจ้างกับผู้ที่ผ่านการเลือกสรรลาดับต่อไปหากตรวจสอบพบภายหลั งว่าผู้ผ่ านการเลือกสรรเป็นผู้ ขาด
คุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด และอาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรได้
กรณีผู้สอบได้และถึงลาดับที่ที่ได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าในประกาศฯนี้ จะนามาใช้เพื่อ
เรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
ทั้งนี้ เทศบาลต าบลท่ าแพ ดาเนิ นการสรรหาและเลื อกสรรเพื่ อบรรจุเ ป็น พนั กงานจ้า ง
ดังกล่าวในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่า
หลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหาก
ผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งเทศบาลตาบลท่าแพ ทาง
หมายเลข 075-765267 ต่อ22 จักได้ดาเนินการตามกฏหมาย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายจรัญ เจียจิราพัทธนันท์)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าแพ

๕
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลท่าแพ ( ผนวก ก )
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
----------------------------------------------------ประเภทของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
ตาแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
สังกัด กองการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
วิชาการของศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ ก อบรมเลี้ ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย ให้ ความพร้อมทั้งร่างกาย
อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.จัดฝึกอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตามวัย
3.ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5.ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1.มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขาหรือสูงกว่า
2.มีทักษะเฉพาะบุคคลซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า
5 ปี และทักษะบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆโดยมีหนังสือรับรองการ
ทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการ
ทดลองปฏิบัติ
ระยะเวลาการจ้าง
ตามที่เทศบาลตาบลท่าแพ กาหนด โดยระยะเวลาการทาสัญญาจ้างครั้งแรกไม่เกิน 4 ปี และอาจ
พิจารณาต่อสัญญาจ้างออกไปอีกคราวละไม่เกิน 4 ปี หากมีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ

ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 9,400.- บาท

สิทธิประโยชน์

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรือ
ประโยชน์ อื่นใดตามที่ทางราชการกาหนด

๖
ผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลท่าแพ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
----------------------------------------------------ประเภทของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง
ภารโรง
สังกัด
โรงเรียนเทศบาลตาบลท่าแพ
จานวน 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เปิด –ปิด สานักงาน ทาความสะอาดอาคารสถานที่และทรัพย์สินของราชการมิให้สูญหาย ซ่อมแซม
บารุงรักษาอุปกรณ์การเรียน การสอน อาคารสานักงาน วัสดุครุภัณฑ์ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฎิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปิด –ปิด สานักงาน ทาความสะอาดอาคารสถานที่และทรัพย์สินของราชการมิให้สูญหาย ซ่อมแซม
บารุงรักษาอุปกรณ์การเรียน การสอน อาคารสานักงาน วัสดุครุภัณฑ์ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฎิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1.สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้
2.มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความสามรถและความชานาญทางช่างไม้ ช่างปูนและ
ซ่อมแซม บารุงรักษาอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ได้ ตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งกาหนดตาแหน่งพนักงานจ้าง ตาแหน่งภารโรง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้างมีกาหนดไม่เกินคราวละ 1 ปี ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยหากผ่านการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ อาจมีการต่อสัญญาได้อีก
อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ

ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 9,000.- บาท

สิทธิประโยชน์

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรือ
ประโยชน์ อื่นใดตามที่ทางราชการกาหนด

๗
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลท่าแพ ( ผนวก ข )
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร(ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก )(ทักษะ)
ผู้สมัครสอบต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้
สมรรถนะ
1. ความรูค้ วามสามารถทั่วไป
ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
- ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- ความรู้ในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และตีความจากข้อความ
หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคาหรือ
กลุ่มคาประโยคหรือข้อความที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- รัฐธรรมนูญแห่งรัฐแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562
- มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ยึดหลักมาตรฐานเพื่อคุณภาพ 6 ด้าน)
- มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
- ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยรายได้ แ ละรายจ่ า ยของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
- ประเมิ น จากบุ ค คลประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ การศึ กษา ประวั ติ การ
ทางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ ประสบการณ์ ทวงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพ เป็นต้น
รวม

คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
50
สอบข้อเขียนแบบปรนัย

50

สอบข้อเขียนแบบปรนัย

100

การสอบสัมภาษณ์

200

๘
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลท่าแพ ( ผนวก ข )
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร (ตาแหน่งภารโรง)
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
1. ความรูใ้ นหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานหน้าที่ของตาแหน่ง
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
2.1 มีทักษะในการปฏิบัตงิ าน
2.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล
3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การแต่งกาย
3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
3.3 มนุษย์สัมพันธ์
3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ
รวม

คะแนนเต็ม
20

วิธีการประเมิน
สอบสัมภาษณ์

20
20

สอบภาคปฏิบัติ

10
10
10
10
100

สอบสัมภาษณ์

๙
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลท่าแพ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
กาหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
วัน/เวลา
20 ตุลาคม 2563 – 30 ตุลาคม2563
2 - 13 พฤศจิกายน 2563
16 พฤศจิกายน 2563
23 พฤศจิกายน 2563
24 พฤศจิกายน 2563
25 พฤศจิกายน 2563

กาหนดการ
ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร
รับสมัครสอบแข่งขัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก
สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ตาแหน่งภารโรง
ประกาศผลการสอบฯ

หมายเหตุ

ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลท่าแพ
99 หมู่ที่ 1 ตาบลท่าแพ
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตารางสอบ ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก
วัน/เวลา
23 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.30น.- 10.30 น.
23 พฤศจิกายน 2563
เวลา 10.45 น.- 11.45 น.
23 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00 เป็นต้นไป

วิธีการประเมิน

วิธีการสอบ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

สอบข้อเขียนแบบปรนัย

ภาคความรู้ความสามารถความสามารถ
ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)

สอบข้อเขียนแบบปรนัย

ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งภาค (ค.)

สอบสัมภาษณ์

วิธีการประเมิน

วิธีการสอบ

สอบปฏิบัติ

สอบปฏิบัติ

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

ตารางสอบ ตาแหน่งภารโรง
วัน/เวลา
24 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.30น - 10.30น
24 พฤศจิกายน 2563
เวลา 10.45 เป็นต้นไป

