ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
*****************************
ด้วยเทศบาลตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ เพื่อมาปฏิบัติงานให้บริการ
ประชาชน และบริการสาธารณะต่าง ๆ ตามภารกิจของเทศบาล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เทศบาลตําบลอรพิมพ์
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตําแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน ๑ ตําแหน่ง ๓ อัตรา
๑. ตําแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดสํานักปลัดเทศบาล
จํานวน ๒ อัตรา
๒. ตําแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง
จํานวน ๑ อัตรา
รายละเอียดตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียด เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒. ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนัก งานจ้าง ต้อ งมีคุณสมบัติและไม่มีลัก ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผูม้ รี า่ งกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สําหรับพนักงานเทศบาล
- โรคเรือ้ นในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรควัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคพิษสุราเรือ้ รัง

/(๕) ไม่เป็นผูด้ ํารงฯ...
-๒(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผูด้ ํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารท้องถิ่น คณะผูบ้ ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผูเ้ คยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการภายหลังเมื่อได้รับการทําสัญญาจ้าง
หมายเหตุ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ระบุไว้ใ น
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่อาจให้
เข้ารับการคัดเลือกได้ ทัง้ นี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝา่ ยบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กําหนดวันรับสมัครเข้ารับสรรหาและเลือกสรร ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๕ ธันวาคม
๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่สํานักงานเทศบาลตําบลอรพิมพ์
๓.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมสมัคร
ผูส้ มัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๑.) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิว้ จํานวน ๓ รูป
๒.) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๔.) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่มีโรคที่ตอ้ งห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลกําหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย

๕.) สําเนาใบสุทธิ ประกาศนียบัตร หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งที่สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
/๖.) สําเนาวุฒฯิ ...
-๓–
๖.) สําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน
จํานวน ๑ ฉบับ
๗.) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ,ทะเบียนสมรส ,ใบหย่า
หรือใบทหารกองเกิน (ส.ด. ๔๓ หรือ ส.ด. ๘) (ถ้ามี)
๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ๕๐ บาท
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน เทศบาลตําบลอรพิมพ์ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และไม่มสี ทิ ธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง
๔. การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตํา บลอรพิมพ์ จะประกาศรายชื่ อ ผู้มีสิ ท ธิเ ข้ ารับ การสรรหาและเลื อ กสรร
บุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา และทางเว็บไซต์ www.orrapim.com
๕. กําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตํ าบลอรพิ ม พ์ จะดํา เนิ นการสรรหาและเลื อ กสรร ในวัน ที่ ๒๗ ธั นวาคม
๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ์ ตัง้ แต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๖. หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตําบลอรพิมพ์ จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึด
หลัก “สมรรถนะ” ที่จําเป็นต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก ประกอบด้วย ความรู้
ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจําเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติ โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์ หรือการทดสอบความรู้ความสามารถในหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่างรวมกัน
๗. เกณฑ์การตัดสิน การจ้าง และระยะเวลาการจ้าง

ผูผ้ า่ นการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และเทศบาลตําบลอรพิมพ์
จะจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามลําดับผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ตามตําแหน่งและอัตราที่เทศบาลได้
กําหนดไว้ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
/8. ประกาศผลฯ
...
-๔๘. ประกาศผลการคัดเลือก
เทศบาลตําบลอรพิมพ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงลําดับ
คะแนนรวมจากสูงลงมาตามลําดับ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันสรรหาและเลือกสรร โดยขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผูผ้ า่ นการสรรหาและเลือกสรรไว้มกี ําหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศ
๙. การจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลอรพิมพ์ จะจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามลําดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้
ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ์

ภาคผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
ชื่อตําแหน่ง

คนงานทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านที่ตอ้ งใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัตหิ น้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานดูแลรักษาความสะอาดภาย
รอบนอกสํานักงาน การจัดสวนตกแต่ง ตัดต้นไม้,หญ้า รดน้ําต้นไม้,หญ้า ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย งานขอน้ําอุปโภค-บริโภค งานอยู่เวรยามป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานด้านการจัดสถานที่ในงานประเพณีและกิจกรรมต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ปฏิบัติงานในสังกัดกองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบช่วยเหลืองานซ่อมบํารุงอาคาร ถนน สะพาน
ทางเท้า เขื่อน ช่วยเหลืองานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย งานอยู่เวรยามป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านการตรวจดูแลติดตั้ง
ไฟฟ้า บํารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ งานประดับตกแต่งและจัดสถานที่ในงานประเพณีและกิจกรรม
ต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
- วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต ร ป.๔ หรื อ เที ย บเท่ า ได้ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า นี้ แ ละมี ค วามรู้
ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
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
เปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย

๓,๖๖๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.-

บาท ทั้งนี้อาจ

