ประกาศเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลเขื่อนบางลาง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
.....................................................................................
ด้วยเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรร
หาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง ตามกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๖
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครงานบุคคลเพื่อเลือกสรรและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร จานวน ๑ ตาแหน่ง
๑.๑ พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสานักปลัด จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าตอบแทน พนักงานจ้างทั่วไป
เดือนละ 5,340 บาท
ระยะเวลาการจ้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕6
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๙๒ (๒) แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานทศบาลจังหวัดยะลา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับลูกจ้างของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๕. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับพนักงาน
เทศบาล
๖. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
๗. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๘. ไม่เป็นกรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๙. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตาม
กฎหมายอื่น
๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย เป็นอันดับแรก และพิจารณาปริญญาตรีการ สาขาอื่น อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
วิชาชีพตามลาดับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในส่วนสานักปลัด โดยเป็นพนักงานขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข
ข้อขัดข้อง เล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. การสมัครและสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สานักปลัดเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง อาเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 2 – 14 สิงหาคม ๒๕๕6 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการหรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๓-๒๘๑๐๑๒ และwww.banglangdamcity.go.th
๔. เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรอง
สาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ 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 หรือระเบียบแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ ใบรับรองแพทย์ปริญญา ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับตั้งแต่วันตรวจร่ายกาย จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล อย่างละ ๑ ฉบับ
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร ในอัตราตาแหน่งละ ๑๐๐ บาท
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
วันที่
16 สิงหาคม ๒๕๕6 ณ สานักงานเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักสมรรถนะความเท่าเทียมกันในโอกาส
และประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญด้วยกระบวนการที่ยุติธรรมและโปร่งใส เทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง จึงกาหนดการ
เลือกสรรของตาแหน่ง ดังนี้
1. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๘. กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
1. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง

2. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ในวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕6 เวลา 13.๓๐ น. เป็นต้นไป
๙. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรร ต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ของกรรมการสรรหากาหนด โดยได้
คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของการประเมินในแต่ละด้าน เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร
๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
๑๐.๑ เทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง จะประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ในวันที่
29
สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยจะปิดประกาศไว้ ณ สานักงานเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
๑๐.๒ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ใน
กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถสาหรับ
ตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
๑๐.๓ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกกาหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสอบอย่าง
เดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๑๑. การแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตาม
ตาแหน่งว่างของเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง และทาสัญญาจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๕6

(ลงชื่อ)..................................................
(นายมะยูโซ๊ะ อาลีมามะ)
นายกเทศมนตรีตาบลเขือ่ นบางลาง

