ประกาศเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
*********************************************************************************

ด้ว ยเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 3 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมี คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.เทศบาล) กาหนด ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
(8) ไม่เป็ นผู้ เ คยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก ไล่ ออกจากราชการ รัฐวิส าหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ในวันทาสัญญาจ้าง)
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้
/3. วัน เวลา...

-23. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ส นใจจะสมัครเข้า รับ การสรรหาและเลือ กสรรเป็น พนัก งานจ้า งสามารถติด ต่อ ขอรับ
ใบสมัค รและสมัค รด้ว ยตนเอง ระหว่า งวัน ที ่ 25 มี น าคม 2562 – 3 เมษายน 2562 ตั้ งแต่ เวลา
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ ณ สานักปลัด เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้ ส มัค รเข้า รับ การสรรหาและเลือ กสรรจะ ต้ อ งยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง โดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครรับรองความถูกต้องและลงลายมือชื่อ
กากับในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
(1) รู ปถ่ ายหน้ าตรง ขนาด 1 นิ้ ว ไม่ สวมหมวก ไม่ สวมแว่ นตาด า ถ่ ายไว้ ไม่ เกิ น 6 เดื อน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 ใบ
(๒) สาเนาวุฒิการศึกษาและรายงานผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) นับแต่วันตรวจร่างกายแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง), สาเนาหลักฐาน
การเปลี่ย นชื่อ -สกุล (กรณีมีก ารเปลี่ย นชื่อ ตัว หรือ ชื่อ สกุล ), สาเนาใบรับ รองผ่า นเกณฑ์ท หาร (ส.ด.๙)
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
(7) หนั ง สื อ รั บ รองการปฏิ บั ติ ง านจากนายจ้ า งหรื อ หน่ ว ยงานซึ่ ง ระบุ ถึ ง ลั ก ษณะงาน
และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (ไม่ต่ากว่า 2 ปี) จานวน 1 ฉบับ
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ไม่มคี ่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เทศบาลตาบลบ้า นแม่ข่า จะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิท ธิ เ ข้า รับ การสรรหาและเลือ กสรร
ในวั นที่ 4 เมษายน 2562 โดยปิ ดประกาศไว้ ที่ บอร์ ดประชาสั มพั นธ์ เทศบาลต าบลบ้ านแม่ ข่ า อ าเภอฝาง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และทางเว็ บ ไซต์ www.banmaeka.go.th หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข
๐๕๓-884584-5 ต่อ 14
7. หลักสูตรวิธีการสอบและวันเวลา สถานที่สอบ
เทศบาลต าบลบ้ า นแม่ ข่ า จะด าเนิ น การสรรหาและเลื อ กสรรโดยวิ ธี ก ารทดสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้
- ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จานวน 100 คะแนน
เป็ น การประเมิ น บุ ค คลด้ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ สั ง เกต ตรวจสอบเอกสารเพื่ อ พิ จ ารณา
ความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทั ศ นคติ จริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรม การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ ร่ ว มงาน รวมทั้ ง สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
/8. การประกาศผล

-38. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศผลสอบ ในวั น ที่ 11 เมษายน 2562 ณ เทศบาลต าบลบ้ า นแม่ ข่ า โดยปิ ด
ประกาศไว้ที่ บ อร์ ด ประชาสั มพัน ธ์ เทศบาลตาบลบ้ านแม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่ และทางเว็ บไซต์
www.banmaeka.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-884584-5 ต่อ 14
9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้
9.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ จะเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลง
มาตามล าดั บ ในกรณี ที่ มี ผู้ ส อบได้ ค ะแนนรวมเท่ า กั น ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ เลขประจ าตั ว สอบก่ อ นเป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นล าดั บ
ที่สูงกว่า
9.๒ บั ญ ชี ผู้ ส อบได้ ใ ห้ ใ ช้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ๑ ปี นั บ แต่ วั น ประกาศขึ้ น บั ญ ชี แ ต่ ถ้ า มี ก ารสอบ
อย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตาบลบ้ านแม่ข่ า จะทาสั ญญาจ้างผู้ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรรได้ตามล าดั บ
ที่ได้ ป ระกาศขึ้ น บั ญชีไ ว้ ทั้งนี้ ได้ต รวจสอบแล้ ว ว่ าผู้ ที่ได้ รับ การเลื อกสรรเป็ นผู้ มี คุณ สมบัติ หากตรวจสอบ
พบภายหลังว่า ผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือ มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าจะถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายณรงค์ เอกวนาการ)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า

ภาคผนวก ก
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
*****************************************************************************
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นลาดับสาคัญ จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกับระบบการการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย มีใบประกอบ
วิชาชีพครู หรือ
๒. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีประสบการณ์ทางาน
พัฒ นาเด็กปฐมวัย อย่างต่อเนื่ องไม่น้ อยกว่า 2 ปี หรือผ่ านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวั ย
ตามที่ส่วนราชการรับรอง หรืออยู่ระหว่างการอบรมดังกล่าว ภายในระยะเวลา 1 ปี
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้าง 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2562
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

