ประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจางของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว
************************************
ดวยเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว ประสงคจะรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตำแหนงและรายละเอียดการจาง
1.1 พนักงานจางทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
ตำแหนง ผูดูแลเด็ก สังกัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว จำนวน 1
อัตรา โดยรายละเอียดแตละตำแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา
และการเลือกสรร ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามเบื้องตน ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบป
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหามเบื้องตน
(๑) เปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบหรือเปนโรคตามคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด ดังนี้
(ก) วัณโรคในระยะแพรกระจาย
(ข) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ค) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(จ) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด
(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามมาตรฐาน
ทั่วไปหรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
/(4) เปนผู...

-3(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปนกรรมการหรือผูดำรงตำแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือ
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ”
หมายเหตุ ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดำรง
ตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแตละตำแหนงแนบทายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางสามารถติดตอ
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว อำเภอคำเขื่อนแกว
จังหวัดยโสธร ระหวางวันที่ 20 – 28 มกราคม 2565 และสามารถสอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท
๐-๔๔75-๑๐๙๙
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจางตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง
โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตอเจาหนาที่รับสมัครพรอมยื่นหลักฐานดังตอไปนี้
๓.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน ๖ เดือน และผูสมัครลงนามรับรองหลังรูปดวย
จำนวน 3 ใบ
๓.๒ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรอง
จำนวน 1 ฉบับ
๓.๓ สำเนาทะเบียนบาน
จำนวน 1 ฉบับ
/๓.๔ สำเนา...

-๓๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ
๓.๕ ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือนและแสดงวาไมเปนโรคตองหา มตาม
ประกาศกำหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามสำหรับขาราชการหรือพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ฉบับ
3.6 สำเนาหลัก ฐานอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ย นชื่อ นามสกุล หรือใบขึ้น
ทะเบียนทหารกองเกิน (สด.๙) (ถามี) ฯลฯ
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงชื่อกำกับไวดวย
๓.๓ คาธรรมเนียมการสมัคร
- ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้
พนักงานจางทุกตำแหนงตำแหนงละ
100.- บาท
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตองตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่สมัคร
อันเปนผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ใหถือวาการรับสมัคร
และการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปน โมฆะสำหรับผูนั้นตั้งแตตน
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเขาการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่
28 มกราคม 2565 โดยปดประกาศไว ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
ตั้งแตเวลา 16.00 น.เปนตนไป
5. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร
ใหผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร เขารับการประเมินสมรรถนะ ในวันจันทรที่
31 มกราคม 2565 ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
- ทดสอบความรูและความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหนง (สอบขอเขียน) และทดสอบ
“สมรรถนะ” ที่จำเปนตองใชสำหรับการปฏิบัติงาน เวลา 9.00–12.00 น.
- ทดสอบคุณสมบัติสวนบุคคล (สัมภาษณ) เวลา 13.00 น. เปนตนไป
6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
คณะกรรมการจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยทดสอบ “สมรรถนะ” ที่จำเปนตองใช
สำหรับการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้
7. หลักเกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ำกวา
รอยละ ๖๐ โดยการดำเนินการจัดจางจะเปนไปตามลำดับที่สอบได
/8. การประกาศ...

-๔8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเรียงตามลำดับจากผูที่ไดคะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ตำแหนงมากกวาเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา ถาคะแนนภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหนงเทากันใหผูไดรับ
เลขประจำตัวสอบกอนเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ในวันที่ 31 มกราคม
2565 ในเวลา 16.00 น. เปนตนไป ณ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว โดยบัญชีรายชื่อดังกลาว ใหเปนอันยกเลิก
หรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบกำหนดภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัคร
ในตำแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
9. การทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผ านการเลือกสรรจะตองทำสัญญาจางตามทีเ่ ทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว กำหนด ดังนี้
9.1 เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว จะเรียกทำสัญญาจางผูที่ผานการเลือกสรรตามลำดับที่สอบได
9.2 ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจำนวนอัตราวางและภายหลังมีอัตราวางในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว พิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะ
เรื่องเดียวกันได เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว ก็อาจพิจารณาจัดจางผูที่ผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการ
เลือกสรรที่ยังไมหมดอายุในลำดับตอไป
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว ดำเนินการสรรหาพนักงานจางดังกลาวในรูปคณะกรรมการโดยยึดหลัก
ความรู ความสามารถ ความเสมอภาค และความเปนธรรม อยาหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสินใหแกบุคคลหรือกลุม
บุคคลผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได และหากมีการแอบอางหรือทุจริตใหสอบได โปรดแจงนายกเทศมนตรี
ตำบลคำเขื่อนแกว ทราบทางโทรศัพท 084-9611702 หรือสำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว ทางเบอรโทร
๐๔๕-๗๙๑๐๙๙ เพื่อจักไดดำเนินการตามกฎหมายตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.๒๕๖5

(นายหนูเกณฑ เพียรทำ)
นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแกว

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565
****************************
ชื่อตำแหนง ผูดูแลเด็ก สังกัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำเขื่อนแกว กองการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
ตำแหนงประเภท พนักงานจางทั่วไป
หนาที่ความรับผิดขอบ ชวยดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม
กับวัย มีความเสียสละ ความรับผิดชอบตอหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานดวยความรัก ความออนโยน มีความ
อดทนตองานหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย เปนผูดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอน
เกณฑ ใหความรูแกเด็กโดยการสอนใหเด็กรูจักชวยเหลือตนเองได ดูแลความเรียบรอย และความปลอดภัยของ
เด็กในขณะที่อยูในความรับผิดชอบของผูดูแลเด็ก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับผิดชอบเปนผูชวยผูดูแลเด็กปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑ
ดูแลความเรียบรอย ความปลอดภัยของเด็กเล็ก สอนใหความรูเบื้องตนแกเด็กกอนประถมศึกษา และปฏิบัติหนาที่
อื่นที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
1. มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ป บริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ป
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ำกวานี้ขึ้นไป สำหรับ
บุคคลที่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญ ญาตรีทางการศึกษาอื่น ปริญญาสาขาอื่ น ๆ
อนุปริญญา จะไดรับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสมตามคณะกรรมการกำหนดและตองเปนผูที่มี
ความรูความสามารถตามเกณฑของคณะกรรมการฯ กำหนด (ตามเอกสารกำหนดวิธีการสรรหาและเลือกสรรฯ)
3. ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
4. มีสุขภาพแข็งแรง
5. มีสขุ ภาพจิตดีตองไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและไมเปนผูติดยาเสพติด
6. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางดานจิตใจอารมณ สังคม มีความตั้งใจ
7. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางดานจิตใจ อารมณ สังคม มีความตั้งใจ
จะปฏิบัติงานดวยความรัก ความออนโยนเอื้อตอการเลี้ยงดูเด็กไดอยางเหมาะสม
8. เปนผูที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน
ระยะเวลาการจาง ทำสัญญาจางไมเกินคราวละ ๑ ป
อัตราวาง จำนวน 1 อัตรา
คาตอบแทน เดือนละ 9,000.-บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด
สิทธิประโยชน ตามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๙

-2หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
๑. ความรู (ความรูในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ของตำแหนง)
50
1.1 ความรูความสามารถทั่วไป เหตุการณปจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
1.2 ความรู  ใ นการใช ภ าษาไทย การสื ่ อ สารอย า งเหมาะสมแก ก าร
ปฏิบัติงานในหนาที่
1.3 ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชการที่ ๙
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับ
50
งานที่จะจาง)
2.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่
แกไขเพิ่มเติม
2.2 พระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
2.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.5 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
2.๖ สถานการณปจจุบัน
2.8 ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับตำแหนงที่เขารับการสรรหา
๓. คุณสมบัติสวนบุคคล
ทดสอบความสามารถ, ความคิดริเริ่มสรา งสรรค, อุป นิส ัย, อารมณ ,
ทัศนคติ, ทวงทีวาจาและบุคลิกภาพ

100

รวม

2๐๐

วิธีการประเมิน
โดยวิธีการสอบ
ขอเขียน

โดยวิธีการสอบ
ขอเขียนหรือ
โดยการทดสอบ
ทักษะสำหรับงาน
ที่จาง

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. ลงชื่อเขารับการประเมินสมรรถนะ เวลา 8.30-08.55 น.
2. ทดสอบความรูและความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหนง เวลา 09.00-12.00 น.
3. ทดสอบคุณสมบัติสวนบุคคล (สัมภาษณ) ตั้งแตเวลา 13.00 เปนตนไป

โดยวิธีการ
สัมภาษณ

