ประกาศเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
*********************************************************************************

ด้วยเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) จึงอาศัยอานาจ
ตามความข้อ 19 และข้อ 20 แห่ งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วกั บ พนั ก งานจ้ า ง ลงวัน ที่ 20 มิ ถุ นายน 2547 จึ ง ประกาศรับ สมัค รบุค คลเพื่ อสรรหาและเลื อ กสรร
เป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ตาแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (กลุ่มตาแหน่งการเงิน/บัญชี/พัสดุ ) สังกัดโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมี คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.เทศบาล) กาหนด ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
(8) ไม่เป็ นผู้ เ คยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก ไล่ ออกจากราชการ รัฐวิส าหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ในวันทาสัญญาจ้าง)
/2.2 คุณสมบัติ...

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้ สมั ครต้ องได้ รั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ (ปวช.) หรื อเที ยบได้ ไม่ ต่ ากว่ านี้ ทางบั ญชี
พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษา
วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกฎหมายว่ า ด้ ว ยเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด แม่นยา
3. ลักษณะงานและอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับเมื่อได้รับการจ้าง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบั ติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ บั นทึกข้อมูล หรือบริห ารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน
และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
3.1 ด้านการปฏิบัติการ
1) จัดทาและปฏิบัติงานด้านเอกสารการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป
อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และตามเป้าหมายที่กาหนด
2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทางบประมาณ
ประจาปีของหน่ว ยงาน และจัดทาแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผน
การเบิกจ่ายเงิน
3) ดาเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักบานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการ
รับจ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้อง และครบถ้วน
4) รวบรวมและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สถิ ติ เอกสาร ใบส าคั ญ และรายงานทางการเงิ น
และบั ญ ชี ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ง่ า ยและสะดวกในการค้ น หา และเป็ น หลั ก ฐานส าคั ญ ในการอ้ า งอิ ง
การดาเนินการต่างๆ ทางการเงินและบัญชี
5) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพื่อให้ เกิดความถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน
6) ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อให้
เกิดความถูกต้องและตรงตามมาตรฐานและระเบียบที่กาหนดไว้
7) ศึ ก ษาและติ ด ตามเทคโนโลยี องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ กฎหมายและระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกีย่ วข้องกับงานการเงินและบัญชี เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.2 ด้านการบริการ
1) ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าในเบื้ อ งต้ น แก่ บุ ค ลากร ประชาชน ผู้ ม าติ ด ต่ อ ราชการ
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2) ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานราชการ เอกชน หรื อ ประชาชนทั่ ว ไป
เพื่อขอความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
/อัตราค่าตอบแทน...

-3อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับเมื่อได้รับการจ้าง
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 11,400 บาท
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ สนใจจะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับใบสมัค ร
และสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 9 – 17 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ
ณ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้ ส มัค รเข้า รับ การสรรหาและเลือ กสรรจะ ต้ อ งยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง โดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครรับรองความถูกต้องและลงลายมือชื่อ
กากับในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
(1) รู ปถ่ ายหน้ าตรง ขนาด 1 นิ้ ว ไม่ สวมหมวก ไม่ สวมแว่ นตาด า ถ่ ายไว้ ไม่ เกิ น 6 เดื อน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 ใบ
(๒) สาเนาวุฒิการศึกษาและรายงานผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) นับแต่วันตรวจร่างกายแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง), สาเนาหลักฐาน
การเปลี่ย นชื่อ -สกุล (กรณีมีก ารเปลี่ย นชื่อ ตัว หรือ ชื่อ สกุล ), สาเนาใบรับ รองผ่า นเกณฑ์ท หาร (ส.ด.๙)
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ไม่มคี ่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตาบลบ้า นแม่ข่า จะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิท ธิ เ ข้า รับ การสรรหาและเลือ กสรร
ในวั นที่ 18 กั นยายน 2562 โดยปิ ดประกาศไว้ ที่ บอร์ ดประชาสั มพั นธ์ เทศบาลต าบลบ้ านแม่ ข่ า อ าเภอฝาง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และทางเว็ บ ไซต์ www.banmaeka.go.th หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข
๐๕๓-884584-5 ต่อ 14
8. วัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรวิธีการสอบ
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการ ดังนี้
8.1 ประเมินสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน (จานวน 100 ข้อ) ในวันที่ 20 กันยายน
2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ชั้น 2 สานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

/วิชาที่ใช้สอบ...

-4วิชาทีใ่ ช้สอบข้อเขียน
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
3. เหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
8.2 ประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา
14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ชั้น 2 สานักงานเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
9. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศผลสอบ ในวัน ที่ 23 กัน ยายน 2562 ณ เทศบาลต าบลบ้ า นแม่ข่ า โดยปิ ด
ประกาศไว้ที่ บ อร์ ด ประชาสั มพัน ธ์ เทศบาลตาบลบ้ านแม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่ และทางเว็ บไซต์
www.banmaeka.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-884584-5 ต่อ 14
9. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชี
9.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ต้องเป็นผู้ ผ่านการประเมินสมรรถนะด้วย
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
9.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ จะเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
ลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ ส อบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ ผู้ ได้รับเลขประจาตัว สอบก่อนเป็นผู้ อยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่า
9.3 บั ญ ชี ผู้ ส อบได้ ใ ห้ ใ ช้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ๑ ปี นั บ แต่ วั น ประกาศขึ้ น บั ญ ชี แต่ ถ้ า มี ก ารสอบ
อย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
10. ระยะเวลาการจ้างเป็นพนักงานจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้าง 11 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563
11. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จะทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตามลาดับ
ที่ได้ ป ระกาศขึ้ น บั ญชีไ ว้ ทั้งนี้ ได้ต รวจสอบแล้ ว ว่ าผู้ ที่ได้ รับ การเลื อกสรรเป็ นผู้ มี คุณ สมบัติ หากตรวจสอบ
พบภายหลังว่า ผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือ มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด เทศบาลตาบล
บ้านแม่ข่าจะถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62
(นายณรงค์ เอกวนาการ)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า

