ประกาศเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลเขื่อนบางลาง ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
.....................................................................................
ด้วยเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3
ปี (ประจาปีงบประมาณ ๒๕61 – 2563)นั้น
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา
เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครงานบุคคลเพื่อ
เลือกสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครจานวน1 ตาแหน่ง
๑.๑
พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ภารโรง สังกัดสานักปลัด จานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๙๒ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๕. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก้สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๖. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
๗. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๘. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
/9.ไม่เป็นบุคคล...

๙. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
14. ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัคร แนบท้ายประกาศนี้(ภาคผนวก ก)
๓. การสมัครและสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สานักปลัดเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 9– 17พฤศจิกายน ๒๕60ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐ น. ในวัน
และเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๓-๒๘๑๐๑๒ และwww.banglangdamcity.go.th
๔. เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐาน ซึ่ง
ผู้สมัครได้รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖
เดือน จานวน ๓ รูป
๔.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ใบทหารกองเกิน (สด.๙) (ถ้ามี)
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาภาพถ่ายปริญญาบัตร หรือระเบียบแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ใบรับรองแพทย์ปริญญา ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับตั้งแต่วันตรวจร่ายกาย จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล อย่างละ๑ ฉบับ
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร ในอัตราตาแหน่งละ ๑๐๐ บาท
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
เทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกหลังจากได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติถูกต้องแล้ว ในวันที่ 21พฤศจิกายน ๒๕60 ณ สานักงานเทศบาลตาบลเขื่อนบางลางอาเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา โทรศัพท์หมายเลข 073-281012
/7.หลักเกณฑ์...

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินแต่ละตาแหน่งโดย
สมรรถนะความเท่าเทียมกันในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญด้วยกระบวนการที่ยุติธรรมและ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารกิจการที่ดี โดยวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตาม
รายละเอียดแนบท้ายนี้(ภาค ผนวก ข)
๘. กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
- ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่ 23พฤศจิกายน
๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
๙. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรร ต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ของกรรมการสรรหา
กาหนด โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของการประเมินในแต่ละด้าน เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร
๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
๑๐.๑ เทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง จะประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ใน
วันที่28 พฤศจิกายน๒๕60 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ สานักงานเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
๑๐.๒ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถสาหรับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลข
ประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
๑๐.๓ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกกาหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการ
สอบอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งก่อนเป็น
อันยกเลิก
๑๑. การแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกตามตาแหน่งว่างของเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง และทาสัญญาจ้าง ตามที่เทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
กาหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕60

(ลงชื่อ)..................................................
(นายมะยูโซ๊ะ อาลีมามะ)
นายกเทศมนตรีตาบลเขื่อนบางลาง

(ภาคผนวก ก)
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
ลงวันที่ 2พฤศจิกายนพ.ศ.2560
……………………………………………………………………………………………….
1. ตาแหน่งภารโรง
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปิด – ปิด สานักงาน ทาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการมิให้
สูญหาย ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ อาคารสานักงาน วัสดุครุภัณฑ์ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงาน
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
2. มีความสามารถและความชานาญในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถและความชานาญทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะซ่อมแซม ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบารุงรักษาอุปกรณ์ อาคารสานักงาน ขั้นพื้นฐานอย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
อัตราเงินเดือน
ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 9
ค่าครองชีพ
1
ค่าตอบแทนพิเศษสาหรับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2
ระยะเวลาจ้าง
ทาสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี

,000-. บาท
,000.- บาท
,500-. บาท

(ภาคผนวก ข)
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
ลงวันที่ 2พฤศจิกายนพ.ศ.2560(ตาแหน่งภารโรง)
……………………………………………………………………………………………….
สมรรถนะ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- ประวัติส่วนตัว
- ประวัติการศึกษา
- ประสบการณ์การทางาน
- บุคลิกภาพ
- ปฏิภาณไหวพริบ
- ทัศนคติ
- ความคิดสร้างสรรค์

คะแนนเต็ม
100

วิธีการประเมิน

