ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู
.....................................
ด้วย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จะดาเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นผู้ช่วยครู ฉะนั้นอาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๘,๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สาหรับเทศบาล จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร จานวน ๑ ตาแหน่ง ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ผู้ช่วยครู
จานวน ๑ อัตรา
รายละเอียดตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไ ด้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงาน
เทศบาล
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น

/๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ....

-๒๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (เมื่อได้รับการจ้าง)
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญ ญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง ทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่
ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถมาติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบด้วยตนเองได้
ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาลบ้าน
โนนชัย สานักการศึกษา สานักงานเทศบาลนครขอนแก่น หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร ๐-๔๓๒๓-๗๕๘๙
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว
(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน) จานวน ๒ รูป
๒. สาเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาหลักฐานการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ สาเนาใบปริญญาบัตร หรือระเบียน
แสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาที่ตรงคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบ
และมีใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ จานวน ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกายถึงวันยื่นใบสมัคร
จานวน ๑ ฉบับ
๖. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองการผ่านงาน ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
ทะเบียนสมรส และหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
/ทั้งนี้ ในหลักฐาน....

-๓ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็ น ผู้ มีคุ ณ สมบัติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผล
ทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรับการประเมินสมรรถนะ และ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เทศบาลบ้านโนนชัย ทั้งนี้ หากคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร ตรวจพบภายหลัง ว่าผู้สมัครผู้ใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการฯ จะตัดสิทธิ์ผู้นั้นมิให้เข้ารับการคัดเลือก หรือ
พิจารณาไม่ให้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๕. หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและวิธีการเลือกสรร
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดังนี้
วันทาการสอบ
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เวลา
วิธีการสรรหาและเลือกสรร
๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. สอบข้อเขียน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(๓๐ คะแนน)
และภาคการทดสอบความรู้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
(๔๐ คะแนน)
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบการสอบสัมภาษณ์
(๓๐ คะแนน)

สถานที่สอบ
ห้องประชุม ชั้น ๒
อาคารมุกดา

ห้องประชุม ชั้น ๒
อาคารมุกดา

/ ๕.๑ เกณฑ์การตัดสิน.....

-๔๕.๑ เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การตัดสินใจการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สรรหาไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๖๐
๖. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย และ www.nonchai.ac.th โดยบัญ ชีรายชื่อดัง กล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๖ เดือน นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่
มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการสอบทุกภาคจากมากไปหาน้อย ถ้าคะแนนรวมการสอบทุกภาคเท่ากัน ให้ผู้ที่
ได้คะแนนการสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ลาดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการสอบ
ความรู้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ลาดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบความรู้เฉพาะสาหรับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้
ที่ได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ลาดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนการประเมิน
ความสามารถกับตาแหน่งเท่ากันให้จับฉลาก และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ ๑ ปี นับแต่วันประกาศผล
เลือกสรร บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรซึ่งได้ขึ้นบัญชีไว้แล้วดังกล่าว เมื่อโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ได้เปิดรับสมัคร
ในตาแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่งเดียวกันในครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนกาหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาววัชรา ภักดียิ่ง)
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑.๑ ตาแหน่งผู้ช่วยครู
ระยะเวลาในการจ้าง ไม่เกิน ๑ ปี
อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๙,๘๔๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้างสาหรับเทศบาล ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ๓ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย

