ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
*****************************
ด้วยเทศบาลตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ 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
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน ๓ ตําแหน่ง ๓ อัตรา
๑. ตําแหน่งผูช้ ว่ ยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
จํานวน ๑ อัตรา
๒. ตําแหน่งผูช้ ว่ ยนักวิชาการสุขาภิบาล
จํานวน ๑ อัตรา
๓. ตําแหน่งผูช้ ว่ ยนักวิชาการศึกษา
จํานวน ๑ อัตรา
รายละเอียดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครตามภาคผนวก ก (แนบท้ายประกาศ)
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

-๒- โรคพิษสุราเรือ้ รัง
(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 ๑๓ – ๒๒ ตุลาคม
๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
ตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
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

-๓–
๕.) สําเนาใบสุทธิ ประกาศนียบัตร หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งที่สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
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 ๑๐๐ 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 ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา และทางเว็บไซต์ www.orrapim.com
๕. กําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตํ า บลอรพิ ม พ์ จะดํ า เนิ น การสรรหาและเลื อ กสรร ในวั น ที่ 30 ตุ ล าคม
๒๕๕๗ 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

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละภาค (ภาค ก ,
ภาค ข และภาค ค) และเทศบาลตําบลอรพิมพ์จะจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามลําดับผู้ที่ผ่านการ
เลือกสรร ตามตําแหน่งและอัตราที่เทศบาลได้กําหนดไว้ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
-๔๘. ประกาศผลการคัดเลือก
เทศบาลตําบลอรพิมพ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงลําดับ
คะแนนรวมจากสูงลงมาตามลําดับ ในวันที่ ๓1 ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอรพิมพ์ อําเภอ
ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา และทางเว็บ ไซต์ www.orrapim.com โดยขึ้นบัญ ชีรายชื่อ ผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรไว้มกี ําหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศ
๙. การจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลอรพิมพ์ จะจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามลําดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้
ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ์

ภาคผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
ชื่อตําแหน่ง

ผูช้ ว่ ยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

ตําแหน่งประเภท

พนักงานจ้างตามภารกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด
อาจปฏิบตั งิ านรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค และปฏิบัตหิ น้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับวิชาการส่งเสริมสุขภาพ โดยปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ร่วมศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
วิธกี ารแก้ไขปัญหารวมทัง้ การกําหนดมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติงานทางด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน โดยให้คําแนะนําตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น การบริหารการ
อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะโภชนาการ การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชน ครู นักเรียน ตลอดจนการเผยแพร่ และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค
และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ร่วมดําเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผล
การส่ งเสริ มสุ ข ภาพ โดยการตรวจความถู ก ต้ อ งของรายงานผลการปฏิ บัติ ง าน วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สถิติ เพื่ อ
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการเฉพาะเรื่อ ง หรือ งานส่งเสริมสุข ภาพตามแผนพัฒนา
สาธารณสุข จัดหาและจัด สรรเวชภัณ ฑ์ เครื่องมือ อุป กรณ์การแพทย์ ที่ใ ช้สําหรับ การดําเนินการส่งเสริม
สุข ภาพ อาจปฏิ บัติง านรั ก ษาพยาบาล งานสุ ข าภิ บ าล งานควบคุม โรค เช่น การบําบั ด รัก ษาโรคติ ด ต่ อ
มาลาเรีย โรคเรื้อน การสุขาภิบาลโรงเรียน การจัดหาน้ําสะอาด การค้นหาผู้ป่วย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
เป็นต้น และปฏิบัตงิ านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล สุขศึกษา
หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในวิชาการส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัตงิ านในหน้าที่

๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล
กฎหมายว่าด้ ว ยระเบีย บบริหารราชการแผ่น ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบีย บและข้อ บังคับ อื่ นที่ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัตงิ านในหน้าที่
๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศ
/๔. มีความรูฯ้ ...
๔. มีความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัตงิ านในหน้าที่
๕. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
ระยะเวลาการจ้าง
- สัญญาจ้างไม่เกิน ๓ ปี และจะมีการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
๑. คุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กําหนดให้ได้รับเงินเดือนในหลักสูตร ๕ ปี
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๘๐๐.- บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัด นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ย วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๕๗ ทัง้ นีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย
๒. คุณวุฒิปริญญาที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และปริญญาที่มหี ลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒปิ วส.
หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัด นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ย วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๕๗ ทัง้ นีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย

ภาคผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
ชื่อตําแหน่ง

ผูช้ ว่ ยนักวิชาการสุขาภิบาล

ตําแหน่งประเภท

พนักงานจ้างตามภารกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านขั้ น ต้ น เกี่ ย วกั บ วิ ช าการสุ ข าภิ บ าลภายใต้ ก ารกํ า กั บ ตรวจสอบโดยใกล้ ชิ ด อาจ
ปฏิบัตงิ านรักษาพยาบาล งานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค และปฏิบัตหิ น้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ย วกับงานวิชาการสุขาภิบ าล โดยปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายความรวมถึงการ
อนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะของสิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไป อันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อ
สนับ สนุนงานสาธารณสุขขั้นมูล ฐานของชุมชน เช่น ร่ว มศึก ษา ค้นคว้าเพื่อ การวิเคราะห์ วิจัย วางแผนงาน
วิชาการสุข าภิบ าล เพื่อ พิจารณาเกี่ย วกับ ปัญ หาและวิธีแก้ไ ข รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานงานสุข าภิบ าล
ปฏิบัตงิ านทางด้านสุขาภิบาลโดยให้คําแนะนํา ตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล เช่น การจัดการ
น้ําเสีย การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล อย่างเป็นระบบเบ็ดเสร็จ การจัดสุขาภิบาลอาหารการจัดอาคาร
สถานที่และการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทั่วไปและเหตุรําคาญอื่น ๆ แนะนําและควบคุมการดําเนินงานของ
สถานที่จําหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและน้ําแข็ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ ตลอดจนการเผยแพร่อบรม
กิจกรรมสุขาภิบาลแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชน อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงานวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค เช่น การตรวจชันสูตรโรค การบําบัดรักษาผู้ป่วย โรคทางเดินอาหาร การ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการ การทําลายแหล่งแพร่เ ชื้อ พาหะนําโรค การควบคุมแมลงนําโรค การเสริมสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันโรคเพื่อประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขของชุมชนและปฏิบัตหิ น้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
- ได้รับ ปริญ ญาตรี หรือ เทีย บได้ไ ม่ต่ํากว่านี้ท างสาธารณสุข ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์เ น้น
วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางอื่นที่
ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ในวิชาการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่
๒. ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัตงิ านในหน้าที่
/ ๓. มีความรูท้ ั่วไปฯ...
๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย
๔. มีความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัตงิ านในหน้าที่
๕. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
ระยะเวลาการจ้าง
- สัญญาจ้างไม่เกิน ๓ ปี และจะมีการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
๑. คุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กําหนดให้ได้รับเงินเดือนในหลักสูตร ๕ ปี
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๘๐๐.- บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัด นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ย วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๕๗ ทัง้ นีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย
๒. คุณวุฒิปริญญาที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และปริญญาที่มหี ลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒปิ วส.
หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัด นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ย วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๕๗ ทัง้ นีอ้ าจเปลีย่ นแปลงได้ตามกฎหมาย

ภาคผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
ชื่อตําแหน่ง

ผูช้ ว่ ยนักวิชาการศึกษา

ตําแหน่งประเภท

พนักงานจ้างตามภารกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับ วิชาการศึกษา ภายใต้ก ารกํากับ ตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทําหน้าที่ช่ว ยศึก ษาวิเ คราะห์เกี่ย วกับ การแนะแนวการศึกษา และการ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ
กําลังคน หลัก สูตร แบบเรีย น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วิท ยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความ
ต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนําแนวการศึกษาและ
อาชีพเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทําวารสารหรือเอกสาร
ต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัตหิ น้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา
พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์
อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ไดh
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัตงิ านในหน้าที่
2. มีค วามรู้ค วามเข้า ใจในกฎหมายสภาตํา บลและองค์ ก ารบริ หารส่ว น และกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย

4. มีความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
ระยะเวลาการจ้าง
- สัญญาจ้างไม่เกิน ๓ ปี และจะมีการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
๑. คุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กําหนดให้ได้รับเงินเดือนในหลักสูตร ๕ ปี
/ - อัตราค่าตอบแทนฯ...

- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๘๐๐.- บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัด นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ย วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๕๗ ทัง้ นีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย
๒. คุณวุฒิปริญญาที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และปริญญาที่มหี ลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒปิ วส.
หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัด นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ย วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๕๗ ทัง้ นีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย

