ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
.................................................................
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับ
มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

จานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
สรรหาและการเลือกสรร
2.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ ซึ่งจะได้รับ การจ้างเป็น พนั กงานจ้าง ต้องมีคุ ณ สมบั ติและไม่มี ลั กษณะต้องห้ าม
ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบั ติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานส่วนตาบล
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ งผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น คณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น หรือ สมาชิ ก
สภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
/หมายเหตุ...

-2หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้
ดารงตาแหน่ งทางการเมื อง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้ าที่ ในพรรคการเมื อง ผู้ บริห ารท้ องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
1 เดือน และแสดงว่า ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนตาบลมายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ก.)
3. การรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
พร้อมหลั กฐานด้วยตนเอง ระหว่างวัน ที่ 28 พฤษภาคม 2562 – 6 มิถุน ายน 2562 ในวันและเวลา
ราชการ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดย
กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียว
กันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) จานวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จานวน ๑ รูป ติด
รูปถ่ายในบัตรประจาตัวสอบ จานวน ๒ รูป
(2) สาเนาวุฒิการศึกษา โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
จานวน ๑ ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
(5) ใบรั บ รองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่ เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น โรคต้องห้ ามตาม
ประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล จานวน 1 ฉบับ
(6) หนังสือรับรองการทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้
ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบ
ท้ายประกาศนี้
(7) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่ อ นามสกุล ใบขึ้นทะเบียน
ทหารกองเกิน เป็นต้น
หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสาเนาทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้
ทุกหน้าและใช้กระดาษขนาด A 4 เท่านั้น
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 100 บาท (ค่าธรรมเนียมในการ
สมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
/6. เงื่อนไข...

-36. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครอัน
เป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกาหนดวัน เวลา สถานที่
ในการสรรหาและเลือกสรร
7.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริห ารส่วนตาบลโชคชัย จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย หรือทางเว็ปไซต์ http://www.chockchai.go.th
7.2 การกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรร
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑0.0๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
เวลา 10.00 - 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข)
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้ ส มั ค รต้ อ งได้ รั บ การประเมิ น สมรรถนะตามหลั ก เกณฑ์ การประเมิ น (รายละเอี ย ดตาม
เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ข)
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ในแต่ละภาค โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนน
สอบที่ได้ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัด
เชียงราย หรือทางเว็ปไซต์ http://www.chockchai.go.th
11. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
(1) การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ให้เรียงลาดับที่จากผู้สอบได้จากคะแนนรวมสูงสุด
มาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
/มากกว่า...

-4มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า ทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ
(2) การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร มีกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี และหากตรวจสอบ
พบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลื อกสรรเป็นผู้มีคุณ สมบัติไม่ตรงตามคุณ สมบัติเฉพาะตาแหน่งหรือขาด
คุณสมบัติตามที่กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรร
(3) การยกเลิกบัญชี ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบได้ คือ
(3.1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งตาแหน่งที่สอบได้
(3.2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่กาหนด
(3.3) ผู้นั้ นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่บรรจุและ
แต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
12. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
(1) องค์การบริห ารส่วนตาบลโชคชัย จะเรียกผู้ที่ได้รับการเลื อกสรรมาทาสั ญ ญาจ้าง
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงรายแล้ว
(2) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยกาหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายสุชาติ อุ่นกันทา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย

ผนวก ก
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
1. ประเภทของพนักงานจ้าง : พนักงานจ้างตามภารกิจ
2. ชื่อตาแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ห ลั ก เกี่ ย วกั บ การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ การส่ งเสริ ม การเรีย นรู้ พั ฒ นาผู้ เรี ย น
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ปฏิบั ติงานเกี่ย วกับ การจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และส่ งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะ
ตามวัย
3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6) ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7) ให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เป็ นผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการดูแลและพัฒ นาเด็กปฐมวัย มาแล้วไม่ต่ากว่า
5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรอง
การทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วย
การทดลองปฏิบัติ
5. อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

ผนวก ข
รายละเอียดและวิธีการประเมินสมรรถนะ
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
----------------------------ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
สมรรถนะ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล เช่น
- ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือ
เรื่องราว
- ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทาง
การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
- ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุป
เหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ
1.2 วิชาความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย
1.3 พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คะแนนเต็ม
100

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
(ปรนัย)

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข)
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
2.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
2.3 มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ
2.4 มาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2.5 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
2.6 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
2.7 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546

100

สอบข้อเขียน
(ปรนัย)

3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
ประเมิ น ความเหมาะสมกับ ต าแหน่ งหน้ าที่ จาก ประวัติ ส่ ว นตั ว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทางาน บุคลิกภาพท่วงทีวาจา ความคิดริเริ่มและปฏิภาณ
ไหวพริ บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ทั ศ นคติ แรงจู งใจ คุ ณ ธรรมและจริยธรรม และ
พฤติกรรมอื่นที่ปรากฏ

100

สัมภาษณ์

รวม
300
หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

