ประกาศเทศบาลตาบลแม่วาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
--------------------ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานการดาเนินงานและมาตรฐานการศึกษา(ขั้น
พื้นฐาน) โดยกาหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กทุกแห่งมี พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เพื่อทาหน้าที่
ในการรับผิดชอบดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ นั้น
ดังนั้น จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในหมวด 4 แห่ ง ประกาศคณะกรรมการพนั ก งาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดศิริชัยนิมิตร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจซึ่งเป็นตาแหน่งว่าง จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

จานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครฯ
2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับ
พนักงานเทศบาล
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งบริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (ผู้ดูแลเด็ก)
(1) การจ้างพนักงานจ้างจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ได้แก่
1.1 ตาแหน่งผู้ดูแลเด็กสาหรับผู้มีทักษะ ให้กาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงาน
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงาน
นั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งจะระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมี
การทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ
3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครยื่นใบรับสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลแม่วาง
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 - 26 ตุลาคม 2559
4. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันเดียวกันต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมด้วยหลักฐาน
ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสาเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 1 ปี
จานวน 3 รูป
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 2 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 2 ฉบับ
4. สาเนาวุฒิการศึกษา
จานวน 2 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน
จานวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและ ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน (ไม่ต่ากว่า ๕ ปี)
จานวน 1 ฉบับ
7. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรส จานวน 1 ฉบับ
สาหรับการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เทศบาลตาบลแม่วางจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก และไม่มี
สิทธิได้รับการผ่านการสอบคัดเลือกในตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
5. รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานจ้าง และอัตราค่าตอบแทน
- รายละเอียดตามภาคผนวก ก.
6 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งละ 100 บาท
ซึง่ เทศบาลตาบลแม่วางจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

-37. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ กาหนดวัน เวลาและสถานที่การประเมิน
สมรรถนะ
เทศบาลตาบลแม่วาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 27 ตุลาคม
2559 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตาบลแม่วาง อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และดาเนินการสอบ
คัดเลือก ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สานักงานเทศบาลตาบลแม่วาง อาเภอแม่
วาง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้ ง นี้ หากคณะกรรมการด าเนิ น การสรรหาและเลื อ กสรร ตรวจพบภายหลั ง ว่ า ผู้ ส มั ค รใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามกาหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการฯ จะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับการคัดเลือก
หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลั กเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข)
9. หลักเกณฑ์การตัดสินผู้ที่ได้รับการสรรหาและการเลือกสรร
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
ได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า การดาเนินการจัดจ้างจะ
เป็นไปตามลาดับคะแนนทีไ่ ด้
10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตาบลแม่วาง จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามลาดับคะแนนที่สอบได้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตาบลแม่วาง
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลแม่วาง www.maewang.go.th โดยการ
ขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการเลือกสรร มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันขึ้นบัญชีหรือนับ แต่วันประกาศรับสมัคร
ตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
11. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตาบลแม่วาง จะเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรได้มาทาสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับอนุมัติการจ้าง
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) แล้วเท่านัน้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
(นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่วาง

ภาคผนวก ก.
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลแม่วาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
****************************************************
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

จานวน 2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า ๕ ปี และทักษะ
ของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะของงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการ ทางาน
จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการ
ทดลองปฏิบัติ (รายละเอียดตามหนังสือ สานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๒ ลงวันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๕๔) ๓.๒ ฃ และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา
ผู้เรียน ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย โดยจะต้องผ่าน
การเตรี ย มความพร้ อมและพัฒนาอย่ างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง ให้ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
คุณลักษณะตามวัย
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท ค่าครองชีพ
เดือนละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 11,400 บาท
สาหรับเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่กาหนด และให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่กาหนด

ภาคผนวก ข.
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลแม่วาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
****************************************************
สมรรถนะ การประเมินสมรรถนะ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ผู้สมัคร
ต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
-ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
-นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

คะแนน
เต็ม
100

วิธีการประเมิน
โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข)
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
- มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖
- จิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กก่อนปฐมวัย

100

โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)

ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
-พิจารณาจากความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประวัติการทางาน
-พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ
-พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป มนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติ

100

โดยวิธีการสัมภาษณ์
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)

คะแนนรวม

300

