ประกาศเทศบาลตาบลเวียง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดโรงเรียนเทศบาลตาบลเวียง ประจาปีงบประมาณ 2562
………………….…………
ด้วยเทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะดาเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้า ง สังกัดโรงเรียนเทศบาลตาบลเวียง อาศัยอานาจตามความในหมวด 4
การสรรหาและการเลื อ กสรร ข้ อ 21 ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด พะเยา
เรื่ อง หลั ก เกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ ย วกั บ พนัก งานจ้ าง ลงวั นที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
เทศบาลตาบลเวียงจึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไป
- ตาแหน่ง ภารโรง

จานวน 1 ตาแหน่ง
จานวน ๑ อัตรา

2. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรค
ที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็น ผู้ เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ด ให้ จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
…/(๘) ไม่เป็น...

- ๒(๘) ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ผู้ส มัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิ ดชอบ และลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)

3. อัตราค่าตอบแทน
พนั กงานจ้ างทั่วไป ตาแหน่ง ภารโรง ได้รับอัตราค่า ตอบแทน 9,000.- บาท และ
ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000.- บาท รวมรายได้เดือนละ ๑๐,๐๐๐.-บาท หรือตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกาหนด

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบฯ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสาร
หลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาวุฒิการศึกษาหรือสาเนาประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าผู้สมัคร
เป็ น ผู้ มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัคร หรื อหนังสื อรับรองการส าเร็จการศึกษา
(กรณี ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาหรื อ ปริ ญ ญาบั ต ร) และระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น
จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(๕) ใบรับรองแพทย์ปริญญา (ฉบับจริง) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ ไม่เกิน
๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกายถึงวันสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
(๖) สาเนาเอกสารหลั กฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า หลักฐานการเปลี่ ย น
ชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล) จานวน ๑ ฉบับ

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้ว ยตนเองได้ ที่ส านั ก ปลั ดเทศบาล เทศบาลต าบลเวีย ง อ าเภอเชี ย งคา จั ง หวั ด พะเยา ระหว่ างวั น ที่
12 – 24 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สานักงานเทศบาล ตาบลเวียง
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0-5445-2550

๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะ
ไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริต
หรื อ ส่ อไปในทางทุ จ ริ ต จึ งให้ จ่ า ยคื น ค่ าธรรมเนี ย มในการสมัค รเฉพาะผู้ ส มั ค รที่ มิไ ด้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้
…/๗. วิธีการ...

-๓-

๗. วิธีการสมัครสอบ
(๑) ผู้สมัครต้องขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานเทศบาลตาบลเวียง
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
(๒) ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง โดยใช้ปากกาสีน้าเงิน หรือสีดา
แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครตามที่กาหนด
(๓) เจ้ าหน้ าที่รั บ สมัครตรวจสอบเอกสารหลั กฐานของผู้ ส มัคร หากมีเอกสารหลั กฐาน
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว มอบบัตรประจาตัว ให้แก่ผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครจะต้องเก็บรักษาบัตรประจาตัวนี้ไว้ตลอด
การสรรหาและเลือกสรร และต้องนามาแสดงทุกครั้งที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

๘. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ ต รงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดต่ า งๆ
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลทา
ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

๙. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลต าบลเวี ย งจะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ การสรรหาและเลื อ กสรร ในวั น ที่
25 ตุลาคม 2561 ณ สานักงานเทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา

๑๐. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร (คะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน)
๑๐.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยวิธีสอบปฏิบัติ คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑๐.๒ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน
โดยผู้มีสิทธิสอบจะต้องเข้ารับการสอบตามหลักสูตรครบทุกภาค รายละเอียด
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)

๑๑. วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร
กาหนดการสอบ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ดังนี้
กาหนดการสอบ
ภาคความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้
เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง โดยวิ ธี ส อบ
ปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน

เวลาสอบ
๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

สถานที่สอบ
ณ เทศบาลตาบลเวียง
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา

…/๑๒. เกณฑ์...

-๔-

๑๒. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสิ น ว่าผู้ ใดเป็ น ผู้ผ่ า นการสรรหาและเลื อกสรรได้ให้ ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ ส อบได้
คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าภาคละ ร้อยละ ๖๐ การสอบสรรหาและเลือกสรรจะต้อง
สอบตามหลักสูตรครบทุกภาค

๑๓. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
๑๓.๑ เทศบาลตาบลเวียง จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรร ในวันที่
30 ตุลาคม 2๕61 ณ สานักงานเทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
๑๓.๒ การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรนั้น จะประกาศผลการสอบโดยเรียงลาดับที่
จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (โดยวิธีสอบปฏิบัติ ) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (โดยวิธีสอบปฏิบัติ) เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้
อยู่ในลาดับที่สูงกว่า

๑๔. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี
เทศบาลตาบลเวียงจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร มีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน
๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร และผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้น
บัญชีเมื่อกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑๔.๑ ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรได้แล้ว
๑๔.๒ ผู้ นั้ น ขอสละสิ ท ธิ ก ารแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในต าแหน่ ง ที่ ผ่ า นการสรรหาและ
เลือกสรร
๑๔.๓ หากภายหลั ง ปรากฏว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรนั้น
๑๔.๔ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในระยะเวลาที่กาหนด เว้นแต่
มีเหตุจาเป็น
๑๔.๕ มีการประกาศขึ้นบัญชีใหม่
๑๔.๖ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยามีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอื่น

๑๕. การจ้าง และระยะเวลาการจ้าง
๑๕.๑ เทศบาลตาบลเวียงจะดาเนินการทาสัญญาจ้าง และแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหา และ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุ ดของการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
สรรหาและเลื อ กสรรตามจ านวนอั ต ราที่ ไ ด้ ป ระกาศไว้ โดยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา
-๕-/๑๕.๒. ระยะเวลา...

-๕๑๕.๒ ระยะเวลาการจ้ า ง พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป ระยะเวลาการจ้ า งไม่ เ กิ น คราวละ ๑ ปี
โดยอาจมี การต่อสั ญญาจ้างได้ ทั้ง นี้ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของ
เทศบาลตาบลเวียง
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61
(นายถาวร อ่อนนวล)
นายกเทศมนตรีตาบลเวียง

ภาคผนวก ก

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเวียง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดโรงเรียนเทศบาลตาบลเวียง
ลงวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕61
................................
ชื่อตาแหน่ง

ภารโรง

ประเภท

พนักงานจ้างทั่วไป

จานวน ๑ อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เปิด – ปิด สานักงาน ทาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
มิให้สูญหาย ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์การเรียน – การสอน อาคารสานักงาน วัสดุครุภัณฑ์ หรืองานอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปิด – ปิด สานักงาน ทาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
มิให้สูญหาย ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์การเรียน – การสอน อาคารสานักงาน วัสดุครุภัณฑ์ หรืองาน
อื่นใด ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
2. สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้
3. มี ความรู้ ความสามารถและความช านาญทางช่ างไม้ ช่ า งปู นที่ จ ะซ่ อมแซม ดู แ ล
วัสดุครุภัณฑ์ได้

อัตราค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราว
อัตราค่าตอบแทน 9,000.- บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพ 1,000.- บาท รวมรายได้
๑๐,๐๐๐.- บาท

ภาคผนวก ข

รายละเอียดวิชาที่จะดาเนินการสอบ แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเวียง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดโรงเรียนเทศบาลตาบลเวียง
ลงวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕61
................................
ชื่อตาแหน่ง
ประเภท

ภารโรง

จานวน ๑ อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

ขอบเขตการออกข้อสอบ
1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความสามารถทางด้านช่างด้วยสถานการณ์จาลอง
2. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

