ประกาศเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลเขือ่ นบางลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕63
.....................................................................................
ด้วยเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ตามกรอบแผนอัตรากำลัง
3 ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕61 – 2563) ปรับปรุงแก้ไขฉบับ 2 นั้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
งานบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกองคลัง

จำนวน ๑ อัตรา

๒. ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อายุไม่
เกิน 70 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับ
พนักงานเทศบาล
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
/2.2 คุณสมบัติเฉพาะ...

-2๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัคร แนบท้ายประกาศนี้ (ภาค ผนวก ก)
๓. การสมัครและสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 มกราคม ๒๕63 ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ในวัน และเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์ห มายเลข ๐๗๓-๒๘๑๐๑๒ และ
www.banglangdamcity.go.th
๔. เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐาน ซึ่ง
ผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖
เดือน จำนวน ๓ รูป
๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบทหารกองเกิน (สด.๙) (ถ้ามี)
จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาภาพถ่ายปริญญาบัตร หรือ ระเบียบแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ ใบรับ รองแพทย์ปริญญา ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ค ณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล อย่างละ ๑ ฉบับ
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร ในอัตราตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง จะประกาศรายชื่อผู้มี เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหลังจากได้
ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว ในวันที่ 23 มกราคม ๒๕63 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โทรศัพท์หมายเลข 073-281012
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักสมรรถนะความเท่า
เทียมกันในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญด้วยกระบวนการที่ยุติธรรมและโปร่งใส เทศบาล
ตำบลเขื่อนบางลาง จึงกำหนดการเลือกสรรของตำแหน่ง ดังนี้
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๘. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
/2.ภาคความเหมาะสม...

-32. ภาคความเหมาะสมกั บ ตำแหน่ ง (คะแนนเต็ ม 100 คะแนน) เวลา 13.30 เป็ น ต้ น ไป
ในวันที่ 28 มกราคม ๒๕63 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
๙. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรร ต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ของกรรมการสรรหา
กำหนด โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของการประเมินในแต่ละด้าน เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร
๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
๑๐.๑ เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง จะประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้ทราบโดย
ทั่วกัน ในวันที่ 31 มกราคม ๒๕63 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
๑๐.๒ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนน
สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับ
เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
๑๐.๓ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร กำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี
นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว
บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๑๑. การแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรตามตำแหน่งว่างของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง และทำสัญญาจ้าง ตามที่เทศบาลตำบล
เขื่อนบางลาง กำหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม ๒๕63

(ลงชื่อ)..................................................
(นายมะยูโซ๊ะ อาลีมามะ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลาง

(ภาคผนวก ก)
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563
……………………………………………………………………………………………….
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
พัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การบังคับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การ
ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ
ใช้งาน
1.2 ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกเรื่องย่อเกี่ยวกับงานพัสดุ
เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน
1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ ให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
1.7 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือประจำปีงบประมาณให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการดำเนินการแล้ว
เสร็จ
1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
2.2 ประสานงานกับบุคคลในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการ
และขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ

/คุณสมบัติ...

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
เขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่าง
เครื่องกล
ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาอื่นทางอื่น ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรม
โยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง
ช่างเครื่องกลช่างไฟฟ้ า หรือในสาขาวิช าอื่นทางอื่น ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ คุณวุฒอิ ย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรม
โยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง
ช่างเครื่องกลช่างไฟฟ้ า หรือในสาขาวิช าอื่นทางอื่น ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ ความชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
6. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบ
อัตราเงินเดือน
ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ
ค่าครองชีพชั่วคราว
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระยะเวลาจ้าง
ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน

4 ปี

11,500-. บาท
1,785-. บาท
2,500-. บาท

(ภาคผนวก ข )
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)
สมรรถนะ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เหตุการณ์
ปัจจุบัน ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
1.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
1.3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 14)
พ.ศ.2562
1.4 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
1.5 การใช้ภาษาและเหตุผล

คะแนนเต็ม
50

วิธีการประเมิน
ใช้วิธีการสอบข้อเขียน
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)
(แบบปรนัย)
50 ข้อ

2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
1.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
1.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
1.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
1.5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

50

ใช้วิธีการสอบข้อเขียน
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)
(แบบปรนัย)
50 ข้อ

3. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- ประวัติส่วนตัว
- ประวัติการศึกษา
- ประสบการณ์การทำงาน
- บุคลิกภาพ
- ปฏิภาณไหวพริบ
- ทัศนคติ
- ความคิดสร้างสรรค์

100

ใช้วิธีการสัมภาษณ์

