ประกาศโรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
*********************************************
ด้วยโรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา สังกัดเทศบาลตาบลหนองตองพัฒนา มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษา โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดและ
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้สมัคร
ก. ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานเทศบาล
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
ข. ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้
1. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเอก
คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ (หากมีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้
3. มีความรู้ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ตรงตามตาแหน่งที่สมัคร
4. มีความประพฤติดี เรียบร้อย ขยัน เอาใจใส่ ต่อหน้ าที่ เป็ นผู้ ตรงต่อเวลารั ก ษา
ระเบียบวินัย และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
//2. การรับสมัคร...

-22. การรับสมัครสอบคัดเลือก
2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2565 ในวันเวลาราชการ ณ โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา
2.2 หลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมกับใบสมัคร
2.2.1 รู ป ถ่ายหน้าตรง ไม่ส วมหมวกและไม่ส วมแว่น ตาด า ขนาด 1.5 × 2 นิ้ว
จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
2.2.2 สาเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัครคัดเลือก จานวน 1 ฉบับ
2.2.3 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนที่
คุรุสภาออกให้ จานวน 1 ฉบับ
2.2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
2.2.5 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
2.2.6 ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้เป็นอย่างดี (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
2.2.7 หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์ในการทางาน (ถ้ามี)
2.2.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ (กรณีชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) หลักฐานตามข้อ
2.2.2 – 2.2.5 ให้ผู้สมัครลงรายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตัวเอง
2.3 วิธีการสมัคร
2.3.1 ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตัวเอง
2.3.2 ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยตัวเองแล้ วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ตามข้อ 2.2 ให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
2.4 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้ ส มัครจะต้องรั บผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มีสิ ทธิ์ส มัคร
และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามที่กาหนดในประกาศฉบับนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้ ส มัครไม่มีคุณสมบั ติตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ห รื อ
ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิการศึกษาที่ใช้ใน
การสมัครไม่ถูกต้อง โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยาจะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบั ญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้
3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา จะประกาศรายชื่อ หมายเลขประจาตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 18 มกราคม 2565 โดยปิดประกาศไว้ที่โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา และ
ทางเฟซบุ๊กของโรงเรียน (Tessaban Nongtong Wittaya) และเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา
4. การสอบคัดเลือก
คั ด เลื อ กโดยวิ ธี ก ารสอบสั ม ภาษณ์ และสอบปฏิ บั ติ ในวั น ที่ 19 มกราคม 2565
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา
//5.การประกาศ..

-35. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกที่ โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา ทางเฟซบุ๊กของโรงเรียน
(Tessaban Nongtong Wittaya) และเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา ในวันที่ 20 มกราคม 2565
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5346 4209 และ 089-6357468
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

(นายนพดล พุทธโยธา)
ผู้อานวยการกองการศึกษา รักษาการแทนในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา

