ประกาศเทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาล
ตําบลเขือ่ นบางลาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕8
.....................................................................................
ดวยเทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีความประสงคจะรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕8
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๙ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา
เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครงานบุคคลเพื่อ
เลือกสรรและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร จํานวน ๑ ตําแหนง
๑.๑ พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงาน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
จํานวน ๑ อัตรา
อัตราคาตอบแทน พนักงานจางทั่วไป
เดือนละ 9,000 บาท
ระยะเวลาการจาง
ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕8 ตอไป
๒. คุณสมบัติข องผูมีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่ว ไป
ผูส มัค รสอบตอ งมีคุณ สมบัตแิ ละไมมีลัก ษณะตอ งหา มตามขอ ๓๙๒ (๒) แหง ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานทศบาลจังหวัดยะลา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจาง
ของเทศบาล แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ดังตอไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไมตํา่ กวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป
๓. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
๔. ไมเปนผูดาํ รงตําแหนงขาราชการการเมือง
๕. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัตหิ นาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานเทศบาล
๖. ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
๗. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงามจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๘. ไมเปนกรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๙. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๑๐. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๑๑. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๑๒. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะทําผิดวินยั ตามมาตรฐานทั่วไป
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
๑๓. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินยั ตามมาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบ
1. ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
2. มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาที่
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในสวนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยมีหนาที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร
บานเรือนและสถานที่ตา งๆภายในเขตเทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง และนําขยะมูลฝอยไปทําลายยังที่ทําลาย
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
๓. การสมัครและสถานที่รับสมัครสอบ
ใหผูประสงคจะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่สํานักปลัดเทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตั้งแตวันที่ 13 - 19 พฤศจิกายน ๒๕๕7 ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.ในวัน
และเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๗๓-๒๘๑๐๑๒ และ www.banglangdamcity.go.th
๔. เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบ
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร พรอมเอกสารและหลักฐาน ซึ่ง
ผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้
๔.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน ไมเกิน ๖
เดือน จํานวน ๓ รูป
๔.๒ สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใบทหารกองเกิน (สด.๙) (ถามี)
จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาภาพถายปริญญาบัตร หรือระเบียบแสดงผลการเรียนอยางใดอยางหนึ่งที่แสดงวา
เปนผูมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนงที่สมัครสอบ จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ ใบรับรองแพทยปริญญา ที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือนนับตั้งแตวันตรวจรายกาย จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชนทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล อยางละ ๑ ฉบับ
๕. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสมัคร ในอัตราตําแหนงละ ๑๐๐ บาท
๖. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก
วันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๕7 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง

๗. หลักเกณฑและวิธีการสอบ
เพื่อใหการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางเปนไปตามหลัก สมรรถนะความเทา
เทียมกันในโอกาสและประโยชนของทางราชการเปนสําคัญดวยกระบวนการที่ยตุ ธิ รรมและโปรงใส เทศบาล
ตําบลเขื่อนบางลาง จึงกําหนดการเลือกสรรของตําแหนง ดังนี้
- ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๘. กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕7
เวลา 09.๓๐ น.เปนตนไป
๙. เกณฑการตัดสิน
การตัดสินผูที่ถือวาเปนผูที่ไดรับการเลือกสรร ตองเปนผูที่ผานเกณฑของกรรมการสรรหา
กําหนด โดยไดคะแนนไมตํา่ กวารอยละ ๖๐ ของการประเมิน เปนผูผานการเลือกสรร
๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญ ชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง
๑๐.๑ เทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง จะประกาศผูผานการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปน
พนัก งานจาง ใหท ราบโดยทั่วกัน ในวันที่ 27 พฤศจิก ายน ๒๕๕7 โดยจะปดประกาศไว ณ สํานัก งาน
เทศบาลตําบลเขื่อนบางลาง
๑๐.๒ การขึ้น บัญ ชีร ายชื่อ ผูผา นการ สรรหาและเลือ กสรรบุค คลเปน พนัก งานจา ง
จะเรียงลํา ดับ ที่จ ากผูไ ดคะแนนสูง สุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูส อบไดคะแนนเทากัน ใหผูไดรับ เลข
ประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในระดับที่สูงกวา
๑๐.๓ บัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกกําหนดใหบัญชีมีอายุใชไดไมเกิน ๑ ป แตถามีการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางอยางเดียวกัน อีก และไดขึ้นบัญชีผูผานการ สรรหาและเลือกสรร
บุคคลเปนพนักงานจางใหมแลว บัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางครั้งกอนเปนอัน
ยกเลิก
๑๑. การแตงตั้ง
ผูผานการ สรรหาและเลือ กสรรบุค คลเปน พนัก งานจาง จะไดรับ การบรรจุแล ะแตง ตั้ ง
ตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางตามตําแหนงวางของเทศบาลตําบล
เขื่อนบางลาง และทําสัญญาจาง ในปงบประมาณ ๒๕๕8
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๕7

(ลงชื่อ)..................................................
(นายมะยูโซะ อาลีมามะ)
นายกเทศมนตรีตาํ บลเขื่อนบางลาง

