
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลยางตลาด 
เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

******************** 
ด้วยเทศบาลต าบลยางตลาด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น 

พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  เพ่ือปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของเทศบาลต าบลยางตลาด  
ฉะนั้น อาศัยตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานจ้าง 

เทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗   
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลต าบลยางตลาด  ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ    
  ๑. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่รุการ   จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๒. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าการเงินและบัญชี  จ านวน  ๑  อัตรา 

๒. ต าแหน่งที่รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
 -  คนงานทั่วไป    จ านวน   ๘   อัตรา 

 ๓. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครฯ 
    ผู้สมัครฯ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 

๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้สมัครฯต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
๓.๑.๑ มีสัญชาติไทย 

 ๓.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี  
๓.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามที่
คณะกรรมการรพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ก าหนด 
  ๓.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
การเมืองใด 
  ๓.๑.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  ๓.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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๓.๑.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกเพราะผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์ 
และวิธีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน 
ท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน เว้นแต่ผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

๓.๑.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ เพราะผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายอื่น  เว้นแต่ผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๓ ปี  
  ๓.๑.๑๐ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 ส าหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครคัดเลือกและไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจ้างเทศบาลต าบลยางตลาดได้ 

๔.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ผู้สมัครคัดเลือกต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๔.๑.  ต าแหน่งผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ตรวจสอบใบส าคัญที่ไม่มีปัญหาหรือกฎระเบียบที่ชัดแจ้งอยู่แล้วลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐาน
และเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชีคัดแยกประเภทใบส าคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ท าใบเบิกและใบน าส่งเงิน ช่วย
ท าฎีกาเบิกเงิน ช่วยน าเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคารช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน ช่วย
รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ และการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณช่วยท าบัญชีบางประเภท 
บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

            ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ 
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ค่าตอบแทน 

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  ๖,๐๕๐  บาท 
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๔.๒.  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 รับ  ส่ง  ลงทะเบียน  แยกประเภท  และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เก็บและ

ค้นหา  หนังสือ  กรอกแบบฟอร์ม  และร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ  ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข  และตัวหนังสือ  
พิมพ์และคัดส าเนาหนังสือเอกสาร  ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ  ช่วยจัดหา  ดูแลรักษา และ
เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป  ช่วยท าบันทึกย่อเรื่อง  ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่อง
สถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ  อ านวยความสะดวก  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาท่ี ก.พ.  ก.ค.  หรือ  ก.ท. รับรองซึ่ง
ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  ๑๒  ชั่วโมง 

ค่าตอบแทน 
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  ๖,๐๕๐  บาท 
 

๔.๓  ต าแหน่งคนงานทั่วไป 
 ปฏิบัติงานต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ไม่ก าหนดคุณวุฒิ) 

ค่าตอบแทน 
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  ๕,๓๔๐  บาท 

 ๕.  สถานที่รับสมัครคัดเลือก 
ก าหนดรับสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่  ๑๔  – ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ งานการเจ้าหน้าที่   

ห้องส านักปลัดเทศบาล (ชั้น ๒)  ส านักงานเทศบาลต าบลยางตลาด   อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ในวัน   
และเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.) 

ผู้สมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้องอย่างละ ๑  ชุด  มายื่นในวันสมัคร ดังนี้  
  ๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด  ๑  นิ้ว  หรือ  ๒  นิว้  ถ่ายครั้งเดียวกัน 
ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันสมัคร)  จ านวน ๓  แผ่นและเขียนชื่อ – สกุลไว้หลังรูปด้วยตัวบรรจง 
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 ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ชุด 
 ๓.  ส าเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียน จ านวน  ๑ ฉบับ  

 ๔.  เอกสารแสดงความรู้ ความสามารถหรือหนังสือรับรองผลงานประสบการณ์ 
  ๕.  ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.(ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๓๕)  
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันสมัคร 

 ๖.  ส าเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  ใบ ส.ค.๙  ใบอนุญาต 
ขับข่ีรถยนต์  เป็นต้น 

ส าหรับการสมัครคัดเลือกครั้งนี้  ให้ผู้สมัครได้ตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ส าหรับต าแหน่ง  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เทศบาลต าบล
ยางตลาด  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามต าแหน่งนั้น 

 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือก 
เทศบาลต าบลยางตลาดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก ในวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ๗. ท าการคัดเลือก   ในวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๗   ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลยางตลาด  ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๓๐  น. เป็นต้นไป 

๘. ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗   ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยางตลาด 

 ๙. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  เทศบาลจะด าเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้
ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จ้าง  โดยจะด าเนินการเลือกสรรวิธีการประเมินโดยการสัมภาษณ์ และทดสอบ
ทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ  ซึ่งประกอบด้วย 
  (ก) ความรู้ของผู้สมัครในเรื่องต่างๆ  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและท้องถิ่น ความรู้ตามกฎหมายว่าด้วย
เทศบาล  ๑๐๐  คะแนน  และ 
  (ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของผู้สมัคร และคุณลักษณะอ่ืนของผู้สมัครซึ่งจ าเป็นหรือ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน(สัมภาษณ์)   ๑๐๐  คะแนน 

 ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน  
  ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐   
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 ๑๑. การขึ้นบัญชีพนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลยางตลาดจะประกาศรายชื่อพนักงานจ้าง  โดยเรียงล าดับจากผู้มีคะแนนสูงลงมาต่ า

ตามล าดับ กรณีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน  ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้ไดใ้นล าดับที่สูงกว่า ในกรณีที่
มีปัญหาเกี่ยวกับคะแนน หรือการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรให้คณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 
และจะขึน้บัญชีพนักงานจ้างไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี  

  จึงประกาศ  ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

        
 

(นายเกรียงไกร  ภูมิเหล่าแจ้ง) 
นายกเทศมนตรีต าบลยางตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


