
                                                      

  ประกาศเทศบาลต าบลแมว่าง 
เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

.................................................................................... 
 

 ด้วย เทศบาลต าบลแม่วาง  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลแม่วาง  ประจ าปีงบประมาณ  2562  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง สังกัด และรายละเอียดการจ้าง 
-   พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก    จ านวน  2  อัตรา 
(รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบผนวก ก. ท้ายประกาศนี้) 
โดยพนักงานจ้างทั่วไป   จะได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ  9,000  บาท  และค่าครองชีพ

ชั่วคราว  เดือนละ  1,000  บาท หรือตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนด 
 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

      ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีในวันรับสมัคร 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานเทศบาล 

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๙)  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
 ส าหรับพระภิกษุ สามเณร  ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพ่ือเป็น
พนักงานจ้างได้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว๙  ลงวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๑๐  หนังสือ
ส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว๕๖๒๖  ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๒๑  และตามความในข้อ  ๕  ของ
ค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๒๑ 
 
 
 

/หมายเหต.ุ.......   
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 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลมายื่นด้วย 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบ

ผนวก ก.  ท้ายประกาศนี้ 

 ๓.  การรับสมัคร 
      ๓.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลแม่วาง  ตั้งแต่วันที่  19 – 27  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕61  ในวันและเวลาราชการ 

 ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑)  ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง 
(๒)  ระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่สมัคร 
(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด  ๑  นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน    

ไม่เกิน  ๓  เดือน และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่าย จ านวน  ๓  รูป 
(4) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ  ๑  ฉบับ 
(5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน  ๑  ฉบับ 
(6) เอกสารหลักฐานอ่ืน เช่น ทะเบียนสมรส การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ เป็นต้น (ถ้ามี) 
(7) หนังสือรับรองประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี) 
(8) ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ เอ ๔ (A 4) เท่านั้น 

 ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
  ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

     ให้ผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร  ๑๐๐.- บาท ในวนัยื่นใบสมัคร 
  ๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่
สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น 

 ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 
   เทศบาลต าบลแม่วาง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  30  
พฤศจิกายน  2561  และก าหนดการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  3  ธันวาคม  2561  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล
แม่วาง 
 

/๕.. หลักเกณฑ…์…… 
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 ๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ

รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
เทศบาลต าบลแม่วาง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่    

7   ธันวาคม  2561  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อ
ผลการเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณ ี

๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
         ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที ่เทศบาลต าบลแม่วาง ก าหนด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  9   เดือน  พฤศจิกายน    พ.ศ. 2561 

 

 

 

                                                                        ไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร     
             (นายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร) 

                             นายกเทศมนตรีต าบลแม่วาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ก. 

 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

กองการศึกษา 
๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างท่ัวไป   จ านวน  2  อัตรา  ดังนี้ 
      -   ผู้ดูแลเด็ก   สังกัด   กองการศึกษา    จ านวน  2  อัตรา 
2. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ คุณลักษณะ
ตามวัย  

๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑.  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2.  มีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 

4.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
     1.๑ มีทักษะในการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนปฐมวัย  
 
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     2.๑  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     2.๒  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     2.๓  มนุษยสัมพันธ์ 
     2.๔  ทัศนคติ แรงจูงใจ 

60 
 
 
 

10 
10 
10 
10 

โดยวิธีการสอบปฏิบัติ 
 
 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  

 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 ๑.  เทศบาลต าบลแม่วาง จะท าการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 ๒.  วธิีการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

๒.๑  ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องแต่งกายชุดสุภาพ 
๒.๒  ผู้เข้ารับการเลือกสรรไปถึงท่ีท าการเลือกสรรก่อนก าหนดเวลาด าเนินการเลือกสรร พร้อมน าบัตร

ประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวด้วย 
๒.๓  ผู้เข้ารับการเลือกสรรไม่มาตามก าหนดเวลา  จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการเลือกสรร 
๒.๔  ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในเวลาสอบ 
๒.๕  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่เลือกสรรโดยเคร่งครัด 

 
 
 
 


