ประกาศเทศบาลตําบลบานนา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ของเทศบาลตําบลบานนา อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี
………………………………………………
ดวยเทศบาลตําบลบานนา อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ประสงคจะรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเปนพนักงานจางตามภารกิจ บุคลากรสนับสนุนการสอน ตําแหนง
ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานนา สังกัดสํานักปลัด เทศบาล
ตําบลบานนา อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 1 อัตรา
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 15 และ มาตรา 23 แหงพระราชบัญ ญั ติร ะเบี ยบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎรธานี
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 การสรรหา
และการเลือกสรร ขอ 19 เพื่อใหการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานนา เปนไป
ดวยความถูกตอง เรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทําการสรร
หาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ตําแหนง ประเภทตําแหนงและจํานวนที่รับสมัคร
๑.๑ ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ดังนี้
- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (ผูมีคุณวุฒิ)
จํานวน ๑
ตําแหนง 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการคัดเลือกและจางเปนพนักงานจาง
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผูที่ จะไดรับการจางเปนพนักงานจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลั กษณะ
ตองหาม ตามขอ ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ดังนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกิน ๖๐ ป
๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔) ไมเปนผูมีกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะ
ตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานเทศบาล
๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยความประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ

/๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ...

- ๒๘) ไมเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและมีลักษณะ
ของงานที่จะตองปฏิบัติ ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
๓. การสมัคร หลักฐานการสมัครและสถานที่รับสมัคร
๓.๑ ผูที่ประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกใหติดตอขอใบสมัครไดที่ งานการเจาหนาที่
สํานักปลัดเทศบาล และใหยื่นใบสมัครดวยตัวเอง คาธรรมเนียมการสมัคร ตําแหนงละไมเกิน ๑๐๐ บาท
ตั้งแตวันที่ 20 – 29 มิถุนายน 2561 ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการ)
ณ สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลบานนา
๓.2 เอกสารหลั ก ฐานที่ จ ะตองยื่นพรอมใบสมัคร ใหผู สมั ครยื่นหลั กฐานเอกสารตอ
เจาหนาที่รับสมัคร ซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้ง
เดียวกัน ไมเกิน ๑ ป จํานวน ๓ รูป และเขียนชื่อ – สกุล ตําแหนงที่สมัครหลังภาพถายตัวบรรจง
๒) สําเนาภาพถายทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใชแทน
บัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ชุด
๓) ใบรั บ รองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตามที่ ป ระกาศกํ าหนดโรคที่ มี ลั ก ษณะ
ตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานเทศบาล
๔) สําเนาภาพถายใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหนึ่งที่แสดง
วาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปดรับสมัคร
๕) สําเนาหนังสือรับรองการผานประสบการณการปฏิบัติงาน สําหรับตําแหนงที่
กําหนดคุณสมบัติไวสําหรับตําแหนงที่ตองใชทักษะและประสบการณ
เทศบาลตําบลบานนา ไมรับสมัครเขารับการเลือกสรรและไมใหเขารับการเลือกสรร
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทั้งนี้ตามหนังสือสํานักงาน ก.ท. ดวนมากที่ มท ๐๓๑๑/ ว๕๖๒๖ ลงวันที่
๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในขอ ๔ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๑
สําหรับการสมัครเขารับการคัดเลือก ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร และหากทราบภายหลังวาผูสมัคร
รายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน เทศบาลตําบลบานนาจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร
และไมมีสิทธิไดรับการจาง
4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร กําหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
เทศบาลตําบลบานนา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรพรอมกับกําหนดวัน
เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบใหทราบ วันจันทรที่ 2 กรกฎาคม ๒๕61 เวลา
๑๐.๐๐ น. เปนตนไป โดยปดประกาศไว ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานนา
/5.วิธีการสรรหา...

-35. วิธีการสรรหาและเลือกสรร
คณะกรรมการดําเนินการเลือ กสรรและสรรหาพนัก งานจาง จะทํ าการสรรหาและเลื อ กสรร
พนักงานจางดังกลาว โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงาน รายละเอียดตาม
บัญชีแนบทายประกาศนี้ (รายละเอียดตาม ผนวก ข)
6. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรร จะตองไดคะแนนในการสอบภาคความรูความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) รวมกันผานเกณฑไมต่ํากวารอย
ละ 60 ของคะแนนรวมทั้งหมด และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) ผานเกณฑรอยละ 60
ของคะแนนรวมทั้งหมด
7. ประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกสรร
เทศบาลตําบลบานนา จะประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกสรรใหทราบโดยทั่วกัน ในวัน
ศุกรที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยปดประกาศไว ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานนา เวปไซดเทศบาล
ตําบลบานนา www.bannacity.go.th หรื อติดตอสอบถามไดที่งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลบานนา โทร. ๐-๗๗๓๕-๙๒๖๗
8. การขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
เทศบาลตําบลบานนาจะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกโดยเรียงตามลําดับจากผูที่ไดรับ
คะแนนจากการประเมินสูงลงมาคะแนนต่ํา กรณีที่มีคะแนนจากการประเมินเทากัน ใหผูที่สอบไดคะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) มากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา ถาผูที่สอบไดคะแนนรวม
และคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูที่สอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะ
สําหรับตําแหนง (ภาค ข) และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) เทากัน ใหผูที่สอบได
คะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกวาเปนผูอยูในลําดับสูงกวา ถายังไดคะแนนเทากัน
ใหผูไดรับหมายะเลขประจําตัวสอบผูสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา เทศบาลตําบลบานนาจะขึ้นบัญชี
ผูผานการคัดเลือกได ไมเกิน ๑ ป นับจากวันประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
9
.การจางเปนพนักงานจางและเงื่อนไขการจาง
ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรร จะไดรับการจางโดยทําสัญญาจางกับเทศบาลตําบล
บานนาตามลํ าดับในบัญชีผู ผานการสรรหาและเลือกสรรของเทศบาลตําบลบานนา ภายในระยะเวลาที่
กําหนด คือ พนักงานจางตามภารกิจ มีระยะเวลาจางคราวละไมเกิน ๔ ป นับแตวันที่เทศบาลตําบล
บานนามีคําสั่ งแตงตั้งเปนพนักงานจางซึ่งตองไดรับความเห็ นชอบจาก ก.ท.จ.สุร าษฎรธานี กอนเทานั้น
และผูผานการสรรหาและเลือกสรรตองมารายงานตัวและสามารถปฏิบัติหนาที่ไดทันทีในวันนัดทําสัญญา
ถาไมมาทําสัญญาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์และจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได
๑0. หลักฐานในการทําสัญญา
๑0.๑ ผู ค้ําประกั นตองเปนขาราชการ หรือ พนัก งานรัฐ วิส าหกิ จ ระดับ ๓ ขึ้นไปหรื อ
เทียบเทา
/12. การทําสัญญา...
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๑0.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการและสําเนาทะเบียนบาน
ของ ผูค้ําประกันที่เจาของเอกสารรับรองสําเนาถูกตองแลว
อนึ่ง ในการสมัครครั้งนี้ หากคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง
ตรวจสอบภายหลังวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือไมถูกตองตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือ
วาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไมมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานจาง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖1

(นายธงชัย วองทรง)
นายกเทศมนตรีตําบลบานนา

ผนวก ก
(แนบทายประกาศเทศบาลตําบลบานนา ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561)
ประเภท/ตําแหนงพนักงานจาง หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ชื่อตําแหนง
ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
ประเภทพนักงานจาง
พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒ)ิ
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบั ติงานในฐานะผูปฏิบั ติงานระดับ ตน ซึ่ ง ไมจํ าเปนตองใชผู สํ าเร็ จ การศึก ษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. งานดานการปฏิบัติการ
1.1 จัดทําและปฏิบัติงานเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน เพื่อใหงานเปนไป
อยางถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการและเปาหมายที่กําหนด
1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใชประกอบในการทํางบประมาณ
ประจําปของหนวยงาน และจั ดทํ าแผนการเบิ กจายเงิ น เพื่อ ใหการเบิก จาย
งบประมาณเปนไปตามแผนการเบิกจายเงิน
1.3 ดําเนินการรับ-จายเงินตามหลักฐานการรับจายเงิน เพื่อใหการดําเนินงานดาน
การรับ-จายเงินเปนไปอยางสะดวก ถูกตองและครบถวน
1.4 รวบรวมและจัดเก็บขอมูล สถิติ เอกสารใบสําคัญ และรายงานทางการเงินและ
บัญชีตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหงายและสะดวกในการคนหา และเปนหลักฐาน
สําคัญในการอางอิงการดําเนินการตาง ๆ ทางการเงินและบัญชึ
1.5 ตรวจสอบและดูความถูกตองของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อใหเกิดความ
ถูกตองในการปฏิบัติงาน
1.6 รางหนังสื อโตตอบตาง ๆ ที่ เ กี่ยวกั บ การเงิ น การบั ญชี และการงบประมาณ
เพื่อใหเกิดความถูกตองและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่กําหนดไว
1
.
7ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับ งานการเงิ นและบัญ ชี เพื่ อนํามาประยุก ตใชในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดานการบริหาร
2.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี และเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา หนวยงานราชการ เอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อถายทอดความรู
ความชํานาญแกผูที่สนใจ
2.2 ประสานงานในระดับกลุม กับ หนวยงานราชการ เอกชน หรือ ประชาชนทั่ วไป
เพื่ อ ขอความชวยเหลื อ และความรวมมื อ ในงานการเงิ น และบั ญ ชี และ
แลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

1.
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป
ตองมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2
. ไดรับประกาศนีบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการ
จัดการทั่วไปตองมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไมนอยกวา 9 หนวยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ อ.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
3
. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ ไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการ
ทั่วไปตองมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไมนอยกวา 15 หนวยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ระยะเวลาการจาง
ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน ๔ ป
อัตราคาตอบแทน
คาตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

ผนวก ข
(แนบทายประกาศเทศบาลตําบลบานนา ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561)
วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางตามภารกิจ โดยการประเมินสมรรถนะ

ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (ประเภทผูมีคุณวุฒิ)
ที่
1

2

3

สมรรถนะ
ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม
- ความรูความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุป
เหตุผ ล (การคิดคํานวณ อนุกรม การสรุปความ จั บ
ประเด็น วิเคราะหเหตุก ารณ การคิดสรุป หาเหตุผ ล
และอุปมาอุปไมย
- ดานภาษาไทย ทดสอบความรู ความสามารถในการใช
ภาษา การอานจั บ ใจความ สรุ ป ความ การตีความ
การเลื อ กใชภาษา กลุ มคํา การสะกดคํา การแตง
ประโยค และคําศัพท
-พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่ แ กไข
เพิ่มเติม
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
(ระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
- ความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)
- ความรูเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม
- กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และขอบั ง คั บ อื่ นที่ ใ ชในการ
ปฏิบั ติง านในหนาที่ ข องเจาพนัก งานการเงิ น และบั ญ ชี ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
- ความรูความสามารถ ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)
- พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
- พิจารณาจากความรูความสามารถ ความคิดริเริ่ม
- พิจารณาจากบุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ

คะแนนเต็ม
100

วิธีการประเมิน
ใชวิธีการสอบขอเขียน

100

ใชวิธีการสอบขอเขียน

100

ใชวิธีสอบสัมภาษณ

