ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง แก้ไขปรับปรุงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
*****************************
ตามที่เทศบาลตําบลอรพิมพ์ ได้มปี ระกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นัน้
เพื่อให้ก ารสรรหาและเลือกสรรบุค คลเป็นพนัก งานจ้างเป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อย บริสุท ธิ์
ยุติธรรม เทศบาลตําบลอรพิมพ์ จึงขอแก้ไขปรับปรุงประกาศในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (ภาคผนวก ก)
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในตําแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ ,คนงาน
ประจํารถบรรทุกขยะ และคนงานทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ์

(ฉบับแก้ไข)
ภาคผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ชื่อตําแหน่ง

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานขับรถบรรทุกขยะ บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถบรรทุกขยะ และ
แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถบรรทุกขยะ และปฏิบัตหิ น้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานปลัดเทศบาล เกี่ยวกับขับรถบรรทุกขยะ บํารุงรักษา ทําความสะอาด
รถบรรทุ กขยะ และแก้ ไขข้ อขั ดข้ องเล็ ก ๆ น้ อย ๆ ในการใช้ รถบรรทุ กขยะดั งกล่ าว และปฏิ บั ติ งานอื่ นตามที่
ผูบ้ ังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง (แก้ไข)
- วุฒกิ ารศึกษา ได้รับประกาศนียบัตร ป.๔ , ป.๖, ม.ศ. ๓ , ม.๓ , ม.๖ , ปวช. หรือเทียบเท่าได้
ไม่ต่ํากว่านีแ้ ละมีความรูค้ วามสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่
- มีทักษะในงานที่ได้ปฏิบัติ ไม่ต่ํากว่า ๕ ปี และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ไม่ต่ํากว่าชนิดที่ ๒
ตามกฎหมาย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล พระราชบัญญัติเ ทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในกาปฏิบัตงิ านในหน้าที่
๒. มีความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัตงิ านในหน้าที่
๓. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธกี ารปฏิบัตงิ านที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๔. มีความสามารถในการปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ยความละเอียดแม่นยํา
ระยะเวลาการจ้าง
- สัญญาจ้างไม่เกิน ๑ ปี และจะมีการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๓๔๐ .-บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๓,๖๖๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามกฎหมาย

(ฉบับแก้ไข)
ภาคผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ชื่อตําแหน่ง

คนงานประจํารถบรรทุกขยะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานจัดเก็บมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยไปทําลาย เก็บรักษาอุปกรณ์
เกี่ยวกับการเก็บขยะ และปฏิบัตหิ น้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานปลัดเทศบาล เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน
และที่รองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยไปทําลายยังที่ทําลาย และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง (แก้ไข)
- วุฒกิ ารศึกษา ได้รับประกาศนียบัตร ป.๔ , ป.๖, ม.ศ. ๓ , ม.๓ , ม.๖ , ปวช. หรือเทียบเท่าได้
ไม่ต่ํากว่านีแ้ ละมีความรูค้ วามสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล พระราชบัญญัติเ ทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในกาปฏิบัตงิ านในหน้าที่
๒. มีความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัตงิ านในหน้าที่
๓. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธกี ารปฏิบัตงิ านที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ระยะเวลาการจ้าง
- สัญญาจ้างไม่เกิน ๑ ปี และจะมีการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๓๔๐ .-บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๓,๖๖๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามกฎหมาย

(ฉบับแก้ไข)
ภาคผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ชื่อตําแหน่ง

คนงานทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านที่ตอ้ งใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัตหิ น้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานปลัดเทศบาล เช่น งานแม่บ้าน รับ ส่ง ลงทะเบียน ถ่ายเอกสาร แยก
ประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ ช่วยจัดเตรียมและให้บริการใน
เรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยอํานวยความสะดวกให้กับผูม้ าติดต่อราชการ ดูแลความสะอาดภายในสํานักงาน
ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมาย
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง (แก้ไข)
- วุฒิการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตร ป.๔ , ป.๖ , ม.ศ. ๓ , ม.๓ , ม.๖ , ปวช. หรือเทียบเท่า
ได้ไม่ต่ํากว่านีแ้ ละมีความรูค้ วามสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานของเทศบาล กฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่
๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัตงิ านในหน้าที่
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัตงิ านในหน้าที่
๔ . มีความสามารถในการปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ
ระยะเวลาการจ้าง
- สัญญาจ้างไม่เกิน ๑ ปี และจะมีการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๓๔๐ .-บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๓,๖๖๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย

ที่ นม ๕๒๗๒๑ /๑๘๒

สํานักงานเทศบาลตําบลอรพิมพ์
๓๓๓ หมู่ ๑ ตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอแก้ไขปรับปรุงประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เรียน
อ้างถึง ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
สิ่งที่สง่ มาด้วย ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์ เรื่อง แก้ไขปรับปรุงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
จํานวน ๑ ชุด
ตามที่เทศบาลตําบลอรพิมพ์ ได้มปี ระกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นัน้
เพื่อให้ก ารสรรหาและเลือกสรรบุค คลเป็นพนัก งานจ้างเป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อย บริสุท ธิ์
ยุติธรรม เทศบาลตําบลอรพิมพ์ จึงขอแก้ไขปรับปรุงประกาศในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (ภาคผนวก ก)
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในตําแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ ,คนงาน
ประจํารถบรรทุกขยะ และคนงานทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผสู้ นใจทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ์
สํานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
โทร./โทรสาร. ๐-๔๔๙๙-๑๕๓๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

