ประกาศเทศบาลตาบลเวียงตาล
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
..............................................................................
ด้วย เทศบาลตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง มีความประสงค์จะดาเนินการรับ
สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ 2565 จานวน 3 ตาแหน่ง 3 อัตรา
อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 25 ประกอบกั บ มติค ณะกรรมการกลางพนั กงาน
เทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 จึงประกาศสรรหาบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลตาบลเวียงตาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประเภท ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1. 1 พนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู ดังนี้
1.1.1) วิชาเอกสังคม
จานวน 1 อัตรา
1.1.2) วิชาเอกคณิตศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
1.1.3) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
จานวน 1 อัตรา
(รายละเอียดตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก )
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑) เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์หรือไม่เกินสี่สิบปีบริบูรณ์
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ
หรื อจิ ตฟั่ น เฟื อนไม่ ส มประกอบหรือเป็ น โรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่ เป็ นลั กษณะต้องห้ าม
เบื้องต้นสาหรับพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
๗) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก
เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดอันได้กระทาโดย ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๘) ไม่ เป็ น ผู้ ที่ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อกปลดออกหรื อ ไล่ อ อกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

-2๙) ไม่ เป็ น ข้ าราชการหรือ ลู ก จ้ างของส่ ว นราชการพนั ก งานหรือ ลู ก จ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ สาหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ (5), (6) และ (9) มีสิทธิสมัครได้แต่จะมีสิทธิได้รับ
การจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู ก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (5), (6) และ
(9)
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งทีเ่ ทศบาลตาบลเวียงตาลกาหนดไว้
ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ ( ภาคผนวก ก )
3. กาหนดวันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รขอรับ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รพร้อ มหลั กฐานด้ว ยตนเองได้ ที่
กองการศึกษา เทศบาลตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม - 6 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
4. เอกสารหลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
4.1 สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ
4.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่
เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
4.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลกาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
4.6 หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4.7 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จานวน 1 ฉบับ (สาหรับตาแหน่ง ผู้ช่วยครู)
4.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน (ส.ด.9) , ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล , ทะเบียน
สมรส , ทะเบียนหย่า ฯลฯ พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
หมายเหตุ สาเนาถ่ายเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และรับรองสาเนา
ถูกต้องทุกฉบับ
สาหรับ การสมัครครั้งนี้ ให้ ผู้ สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้ มีคุณ สมบัติทั่ว ไป และมี
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบั ติ
ดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เทศบาลตาบลเวียงตาล จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและ
ไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
เทศบาลตาบลเวียงตาล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565
ณ สานักงานเทศบาลตาบลเวียงตาลและทางเว็บไซต์ www.viangtan-sao.go.th
6. กาหนดวัน เวลา สถานสรรหา
ให้ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ในเวลา 09.30 น.
ณ สานักงานเทศบาลตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
/7 หลักเกณฑ์...

-37. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ดาเนินการสรรหาโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยหัวข้อในการสัมภาษณ์ได้แก่
- ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
8. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
9. การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
9.1 เทศบาลตาบลเวียงตาล จะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานจ้างเหมาบริการ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สานักงานเทศบาลตาบลเวียงตาล
และทางเว็บไซต์ www.viangtan-sao.go.th
10.2 การประกาศผลการคัดเลือก เทศบาลตาบลเวียงตาล จะประกาศรายชื่อผู้ที่
ได้รับ การคัดเลือก โดยเรียงตามลาดับ ที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ กรณี ที่มีผู้ ได้คะแนนรวม
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
10. การสั่งจ้าง
10.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จะได้รับการสั่งจ้าง
ตามลาดับที่ที่ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เว้นแต่
1 ) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตาแหน่งที่สอบได้
2 ) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการภายในเวลาที่กาหนด
3 ) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะจ้างเป็นพนักงานจ้าง
เหมาบริการในตาแหน่งที่สอบได้
10.2 เทศบาลตาบลเวียงตาล จะสั่งจ้างผู้ที่คัดเลือกได้ในตาแหน่งดังกล่าวข้างต้น
ตามลาดับทีท่ ี่ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
อนึ่ง การจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่
การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะ
บรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการ ต้องดาเนินการสมัครและสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขของทางราชการต่อไป ตามลาดับ
ทั้งนี้ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้ คัดเลือกได้ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
กาหนด เทศบาลตาบลเวียงตาล อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)
(นายนิวัฒน์ ปะระมา)
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงตาล

ภาคผนวก ก.
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลเวียงตาล
จานวน 3 ตาแหน่ง 3 อัตรา
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเวียงตาล
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
***************************************
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กาหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(2) ผู้สมัครสอบจะต้องสาเร็จการศึกษา ตามคุณวุฒิกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาดังนี้
(2.1) วิชาเอกสังคมศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา
(2.2) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
(2.2) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จานวน 1 อัตรา
ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาอยู่ก่อนวันสมัคร
(3) มีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภาหรือผู้มีอานาจก่อนวันที่สมัคร
(4) มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนและส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ข องผู้ เรีย นด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราค่าจ้าง
ได้รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000.-บาท
ระยะเวลาการจ้าง
สัญญาจ้างมีระยะเวลาการจ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

