สำเนำคู่ฉบับ

ประกาศศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างเอกชนดาเนินงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
---------------ด้ ว ย ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนนครราชสี ม า จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คล
เพื่อแต่ง ตั้ง เป็น พนักงานจ้า งเอกชนด าเนิน งานของส่ วนราชการ จานวน 6 ตาแหน่ง 10 อัตรา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ตาแหน่งพนักงานทาความสะอาด
จานวน 2 อัตรา
1.2 ตาแหน่งพนักงานทั่วไป
จานวน 2 อัตรา
1.3 ตาแหน่งพนักงานสถานที่
จานวน 2 อัตรา
1.4 ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จานวน 2 อัตรา
1.5 ตาแหน่งคนสวน
จานวน 1 อัตรา
โดยให้ตาแหน่ง ที่ 1.1 - 1.5 ได้รับเงินค่าจ้าง อัตราจ้างเดือ นละ 8,000 บาท
และสวัสดิการอื่นๆ ที่หน่วยงานสามารถจัดให้ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใด
1.6 ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จานวน 1 อัตรา
โดยให้ตาแหน่ง ที่ 1.6 ได้รับเงินค่าจ้าง อัตราจ้างเดือนละ 10,000 บาท และ
สวัสดิการอื่นๆ ที่หน่วยงานสามารถจัดให้ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใด
2. หน้ำที่ และลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
2.1 พนักงำนทำควำมสะอำด คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้
2.1.1 รักความสะอาด ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2.1.2 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง
2.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
2.1.4 มีจิตสานึกรักการบริการ
2.1.5 มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร้ อ ย และไม่ เ คยต้ อ งโทษคดี อ าญาใดๆ มาก่ อ น
โดยเฉพาะคดียาเสพติด ลักทรัพย์
2.1.6 มีความซื่อสัตย์สุจริต
2.1.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.2 พนักงำนทั่วไป มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้
2.2.1 มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติหลายด้าน
2.2.2 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง
2.2.3 มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
2.2.4 มีจิตสานึกรักการบริการ
/2.2.5 มีความประพฤติ…

-22.2.5 มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร้ อ ย และไม่ เ คยต้ อ งโทษคดี อ าญาใดๆ มาก่ อ น
โดยเฉพาะคดียาเสพติด ลักทรัพย์
2.2.6 มีความซื่อสัตย์สุจริต
2.2.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.3 พนักงำนสถำนที่ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้
2.3.1 มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติหลายด้าน
2.3.2 สามารถกากับ ดูแลงาน ระบบงาน อาคารสถานที่ และระบบงานวัสดุ /
ครุภัณฑ์อื่นใดที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
2.3.3 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
2.3.4 มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
2.3.5 มีจิตสานึกรักการบริการ
2.3.6 มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร้ อ ย และไม่ เ คยต้ อ งโทษคดี อ าญาใดๆ มาก่ อ น
โดยเฉพาะคดียาเสพติด ลักทรัพย์
2.3.7 มีความซื่อสัตย์สุจริต
2.3.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.4 พนัก งำนรัก ษำควำมปลอดภัย คุณ สมบัติเ ฉพาะต าแหน่ง เจ้า หน้า ที ่รัก ษา
ความปลอดภัย ดังนี้
2.4.1 เพศชาย
2.4.2 มีใจรักในงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2.4.3 มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
2.4.4 มีระเบียบวินัย มีความอดทน และกระตือรือร้น
2.4.5 ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิภาณดี
2.4.6 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
2.4.7 มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
2.4.8 มีจิตสานึกรักการบริการ
2.4.9 มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร้ อ ย และไม่ เ คยต้ อ งโทษคดี อ าญาใดๆ มาก่ อ น
โดยเฉพาะคดียาเสพติด ลักทรัพย์
2.4.10 มีความซื่อสัตย์สุจริต
2.4.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.5 คนสวน คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งคนสวน ดังนี้
2.5.1 เพศชาย
2.5.2 รักต้นไม้ มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดภูมิทัศน์และมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่
2.5.3 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
2.5.4 มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
2.5.5 มีจิตสานึกรักการบริการ
2.5.6 มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร้ อ ย และไม่ เ คยต้ อ งโทษคดี อ าญาใดๆ มาก่ อ น
โดยเฉพาะคดียาเสพติด ลักทรัพย์
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2.5.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.6 พนักงำนขับรถยนต์ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งคนสวน ดังนี้
2.6.1 เพศชาย
2.6.2 มีความรู้ความสามารถและความชานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาต
ขับรถยนต์ตามกฎหมาย
2.6.3 มีค วามรู้เ กี่ย วกับ พระราชบัญ ญัติจ ราจรทางบก กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง
กับรถยนต์ และการขนส่ง
2.6.4 มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ และการบารุงรักษา
2.6.5 มี ร่ างกายสมบู รณ์ แข็ ง แรง ไม่ เป็ นโรคติ ด ต่ อ ที่ สั ง คมรั ง เกี ย จ และโรค
ต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจผิดปกติ
2.6.6 มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
2.6.7 มีจิตสานึกรักการบริการ
2.6.8 มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร้ อ ย และไม่ เ คยต้ อ งโทษคดี อ าญาใดๆ มาก่ อ น
โดยเฉพาะคดียาเสพติด ลักทรัพย์
2.6.9 มีความซื่อสัตย์สุจริต
2.6.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
3.1 มีวุฒิการศึกษาขั้นต่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.2 มีสัญชาติไทย
3.3 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
3.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3.7 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือตามกฎหมายอื่น
3.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
3.9 ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
3.10 สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา เมื่อมีความจาเป็นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
นอกเหนือเวลางานที่กาหนด ตลอดระยะเวลาสัญญาจ้าง
3.11 ผู้สมัครคัดเลือกเพศชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
จึงจะมีสิทธิสมัครคัดเลือกได้
4. ระยะเวลำกำรจ้ำง และเงื่อนไขกำรจ้ำง
4.1 ศู นย์ ศึก ษาและพั ฒนาชุ มชนนครราชสีม า จะแต่ ง ตั้ ง ผู้ ที่ไ ด้รั บการสอบคั ดเลือ ก
ตามตาแหน่ง และตามอัตราที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุม ชนกาหนดเท่านั้น และการคัดเลือก
ครั้งนี้ไม่มีข้อผูกพันในการจ้างตาแหน่งใดๆ หรือสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
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วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวมระยะเวลา 12 เดือน ตามอัตราตาแหน่งที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนเท่านั้น และศูนย์จะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้างเอกชนดาเนินงานของส่วนราชการ ทุกรอบ 6 เดือน โดยผู้รับจ้างจะต้องมีผลการประเมินผ่าน
ร้อยละ 80 ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้
4.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก “ผู้รับจ้าง” ต้องนาหลักประกันสัญญาเป็นเงินจานวนร้อยละห้า
ของราคาทั้งหมดตามสัญญาจ้าง ตลอดจนอากรหรือภาษีอื่นใดมายื่นให้หน่วยงาน “ผู้ว่าจ้าง” ในวันที่ลงนาม
ในสัญญาจ้าง ไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติงาน และเป็นหลักประกันความเสียหายทั้งปวง อันเกิดตาม
เงื่อนไขการจ้าง
4.4 อัตราค่าจ้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร และสัญญาจ้างดังกล่าวจะมีผลผูกพันระหว่าง “ผู้รับจ้าง” กับ “ผู้ว่าจ้าง” ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งการโอน
จัดสรรเงินประจางวดแล้วเท่านั้น
5. กำรรับสมัครสอบ
5.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
งานอานวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ณ อาคารอานวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครราชสีมา 114 หมู่ที่ 2 ตาบลแหลมทอง อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 ตั้งแต่วันที่
21 – 25 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา
13.00 น. – 16.30 น. โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัคร
คัดเลือกด้วยลายมือของตนเองให้ครบถ้วน
5.2 เอกสำรที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
5.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 นิ้ว x 1 นิ้ว
ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จานวน 1 รูป
5.2.2 สาเนาใบรับรองผลการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
5.2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
5.2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5.2.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต่อไปนี้
(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
5.2.5 ใบรับรองประสบการณ์การทางาน ได้แก่ วุฒิบัตรใบรับรองผลงาน ใบแสดง
ผลการปฏิบัติงานหรือหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
5.2.6 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า
(ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน 1 ฉบับ
/สาเนา…

-5สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงลายมือ
ชื่อกากับเอกสารทุกฉบับ โดยใช้กระดาษเอ 4
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลำ สถำนที่สอบ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 28
กัน ยายน 2563 ณ บอร์ดประชาสัม พัน ธ์ อาคารอานวยการ ศูน ย์ศึกษาและพัฒ นาชุม ชนนครราชสีม า
และเว็บไซต์ https://training-nakhonratchasima.cdd.go.th
7. วิธีคัดเลือก
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานโดยวิธีสัมภาษณ์
ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารภี 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครราชสีมา คะแนนเต็ม 100 คะแนน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง ในด้านต่างๆ เช่น
ประวัติส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์การทางาน บุคลิกภาพ อารมณ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
เป็นต้น
8. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 โดยจะเรียงลาดับจากผู้สอบได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ
9. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ศูน ย์ศึก ษาและพัฒ นาชุม ชนนครราชสีม า จะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่า นการคัด เลือ ก
ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารอานวยการ ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนนครราชสีมา และเว็บไซต์ https://training-nakhonratchasima.cdd.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563

(นายทองคูณ บุญศร)
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

