ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
*****************************
ด้วยเทศบาลตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อมาปฏิบัติงานให้บริการประชาชน และบริการ
สาธารณะต่าง ๆ ตามภารกิจของเทศบาล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เทศบาลตําบลอรพิมพ์ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตําแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน ๑ ตําแหน่ง
๑.) ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน ๑ ตําแหน่ง
๑.) ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก
จํานวน ๑ อัตรา
รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียด เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒. ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสําหรับพนักงาน
เทศบาล
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรควัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
/(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงฯ...

-๒(๕) ไม่เป็นผูด้ ํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผูด้ ํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เ ป็น ผู้เ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รั ฐ วิส าหกิจ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการภายหลังเมื่อได้รับการทําสัญญาจ้าง
หมายเหตุ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่อาจให้เข้ารับ
การคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กําหนดวันรับสมัครเข้ารับสรรหาและเลือกสรร ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่สํานักงานเทศบาลตําบลอรพิมพ์
๓.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๑.) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๒.) สําเนาทะเบียนบ้าน
๓.) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๔.) ใบรั บรองแพทย์ที่ แสดงว่าไม่มี โรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนั กงาน
เทศบาลกําหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย
๕.) สําเนาใบสุ ทธิ ประกาศนียบัตร หรือหลักฐาน ซึ่ งแสดงว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติเ ฉพาะ
ตําแหน่งที่สมัคร
/๖.) สําเนาวุฒิฯ...

-๓–
๖.) สําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน
๑ ฉบับ
๗.) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ,ทะเบียนสมรส ,ใบหย่า หรือ
ใบทหารกองเกิน (ส.ด. ๔๓ หรือ ส.ด. ๘) (ถ้ามี)
๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งละ ๑๐๐ บาท
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งละ ๕๐ บาท
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง หากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครคัดเลือก
รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน เทศบาลตําบลอรพิมพ์ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตําบลอรพิมพ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ
เป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
และทางเว็บไซต์ www.orrapim.com
๕. กําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตํ า บลอรพิม พ์ จะดํ า เนิ น การสรรหาและเลือ กสรร ในวั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตําบลอรพิมพ์ จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
“สมรรถนะ” ที่จําเป็นต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ประกอบด้วย ความรู้ของบุคคลใน
เรื่องต่า ง ๆ ที่จํา เป็น ต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่า ง ๆ ที่จํา เป็น ต่อการ
ปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจําเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติ โดยวิธีการสอบข้อเขียน, สอบ
สัมภาษณ์ หรือการทดสอบความรู้ความสามารถในหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน
๗. เกณฑ์การตัดสิน การจ้าง และระยะเวลาการจ้าง
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และเทศบาลตําบลอรพิมพ์จะจ้าง
ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรร โดยเรี ย งตามลํ า ดั บ ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรร ตามตํ า แหน่ ง และอั ต ราที่ เ ทศบาลได้ กํ า หนดไว้
(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
/8. ประกาศผลฯ...

-๔๘. ประกาศผลการคัดเลือก
เทศบาลตําบลอรพิมพ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงลําดับคะแนน
รวมจากสูงลงมาตามลําดับ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันสรรหาและเลือกสรร โดยขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรร
หาและเลือกสรรไว้มีกําหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศ
๙. การจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลอรพิมพ์ จะจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานงานจ้างตามลําดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้
ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ์

ภาคผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖
ชื่อตําแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิชาการประสัมพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานปลัดเทศบาล เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล สถิติ ข้อคิดเห็น ท่าที ความรู้สึก
ของประชาชนที่แสดงออกหรือจากสื่อมวลชนต่าง ๆ และปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานด้าน
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติสํารวจกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ นํามาประมวลสรุปเพื่อเสนอแนะ ฝ่ายบริหาร ช่วย
นั ก วิ ช าการประชาสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ สู ง ศึ ก ษา ค้ น คว้ า เรื่ อ งต่ า ง ๆ ประกอบการวิ เ คราะห์ วิ จั ย วางแผนงานการ
ประชาสัมพันธ์ และเพื่อประกอบการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ และปรับปรุงแก้ไขระเบียบ วิธีการปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า นี้ ท างสื่ อ สารมวลชน วารสารศาสตร์ นิ เ ทศศาสตร์
ประชาสั มพั น ธ์ การบริ หาร รั ฐประศาสนศาสตร์ บริ หารธุ รกิ จ อั กษรศาสตร์ สารสนเทศ การจั ดการ การโฆษณา
คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
ระยะเวลาการจ้าง
- สัญญาจ้างไม่เกิน ๔ ปี และจะมีการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๘,๓๔๐ .-บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๖,๖๖๐ บาท รวมเป็น เงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.บาท ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย

ภาคผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖
ชื่อตําแหน่ง

ผู้ดูแลเด็ก

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความ
พร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา เกี่ยวกับช่วยปฏิบัติงานอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กก่อนวัยอนุบาลและ
ปฐมวัย ประถมศึกษา (อายุระหว่าง 2-5 ปี) ให้เป็นผู้อ่านออก เขียนได้ ให้มคี วามรู้ ความประพฤติ และความพร้อมทาง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา งานการเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการ ศึกษาในระดับประถมศึกษา งาน
อบรมเลี้ยงดู ศึกษาในระดับประถมศึกษา งานอบรมเลี้ยงดู เด็กก่อนวัยประถมศึกษาแทน บิดา-มารดา เด็กก่อนวัย
ประถมศึกษาแทน บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก งานเก็บกวาดทําความ หรือผู้ปกครองของเด็ก งานเก็บกวาดทํา
ความ สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติงานอื่น สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รั บ ประกาศนีย บัต ร ม.6 ปวช. หรื อเทีย บเท่ า ได้ ไ ม่ต่ํา กว่ า นื้ และมีค วามรู้ค วามสามารถและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
ระยะเวลาการจ้าง
- สัญญาจ้างไม่เกิน ๑ ปี และจะมีการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๓๔๐ .-บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๓,๖๖๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย

