ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจางเปนพนักงานจางตามภารกิจ
************************
ดวย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค
จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป%นพนักงานจางของเทศบาล ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน
3 อัตรา
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 19 ของประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่
20 มิถุนายน 2560 เห็นชอบใหกําหนดตําแหน;ง พนักงานจางตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในแผน
อัตรากําลัง 3 ป? ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป%นพนักงานจาง มีรายละเอียดดังต;อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตําแหน(ง และรายละเอียดการจาง
1.1 ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ ไดแก;
(1) ตําแหน;งบุคลากรสนับสนุนการสอน จํานวน 3 อัตรา
รายละเอียดปรากฎ ตามภาคผนวก ก
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(งของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา
และการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 อายุไม;ต่ํากว;าสิบแปดป?และไม;เกินหกสิบป?
2.1.3 ไม;เป%นบุคคลลมละลาย
2.1.4 ไม;เป%นผูมีกายทุพพลภาพจนไม;สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟHIนเฟJอนไม;สมประกอบ หรือเป%นโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เป%นลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต;อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป%นที่รังเกียจแก;สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป%นที่รังเกียจแก;สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
2.1.5 ไม; เ ป% น ผู เคยตองรั บโทษจํ า คุ กโดยคํ า พิ พากษาถึ งที่ สุ ดใหจํ า คุ ก เพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแต;เป%นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.1.6 ไม;เป%นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล;ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน;วยงานอื่นของรัฐ
/หมายเหตุ....

-2หมายเหตุ ผู ที่ ผ; า นการสรรหาและการเลื อ กสรรในวั น ที่ ทํา สั ญ ญาจาง จะตองไม; เ ป% น ผู ดํ า รง
ตําแหน;งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางส;วนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหน;วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิ สาหกิ จ หรื อพนักงานหรื อลู กจางของราชการส; วนทองถิ่น และตองนํ าใบรับ รองแพทย ซึ่งออกใหไม; เกิ น
1 เดือน และแสดงว;าไม;เป%นโรคตองหามตามประกาศกําหนดโรคที่เป%นลักษณะตองหามสําหรับพนักงานเทศบาล
มายื่นดวย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(ง
ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน;ง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแต;ละตําแหน;ง แนบทายประกาศนี้
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม;สามารถสมัครสอบหรือเขาสอบเพื่อบรรจุและแต;งตั้ง
เป%นพนั กงานจางได ทั้ งนี้ เป%นไปตามนัยหนั งสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝRา ยบริห าร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในมาตรา 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน
2521
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเขารับการคัดเลือก โดยกรอกรายละเอียดใน
ใบสมัครใหถูกตองครบถวนพรอมเอกสารหลักฐานการสมัครดวยตนเอง ซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลง
ลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับไดที่ งานการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระหว;าง
วันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่จะตองนํามายื่นในวันสมัคร
3.2.1 รูปถ;ายหนาตรงไม;สวมหมวกและไม;ใส;แว;นตาดํา ขนาด 1 นิ้วจํานวน 2 รูป
3.2.2 สํ า เนาหลั กฐานแสดงคุ ณวุ ฒิ การศึ กษาและสํ า เนาผลการศึ กษา (Transcript)
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน;ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน;งที่ ก.ท. กําหนด จํานวน 1 ชุด
3.2.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
3.2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
3.2.5 ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไม;เกิน 1 เดือนนับถึงวันสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
3.2.6 สําเนาหลักฐานการเกณฑทหาร(เฉพาะผูสมัครเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ
3.2.7 สําเนาหลักฐานอื่น เช;น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป%นตน
3.3 ค(าธรรมเนียมการสมัคร
ผูสมัครจะตองเสียค;าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 100 บาท เมื่อสมัครแลวค;าธรรมเนียม
จะไม;จ;ายคืนใหไม;ว;ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เวนแต;มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส;อไป
ในทางทุจริต จึงใหจ;ายค;าธรรมเนียนสอบแก;ผูสมัครสอบเฉพาะผูที่มิไดมีส;วนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือส;อไปในทาง
ทุจริตนั้นได
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว;าเป%นผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน;งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด
ต;างๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร
ไม;ว;าดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม;ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน;งที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไม;มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล;าว ใหถือว;าการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เป%นโมฆะสําหรับ
ผูนั้น และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะไม;คืนค;าธรรมเนียมในการสมัครสอบดวย
/4. การประกาศ....

-34. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะภายใน วันที่
8 สิงหาคม 2560 สํ า หรับ กํ าหนดวัน เวลา สถานที่ ดํา เนิ นการคั ด เลื อก และระเบีย บเกี่ ย วกั บ การคั ดเลื อก
จะแจงใหทราบภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2560
5. หลักเกณฑ8และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธี
สอบสัมภาษณหรือทดสอบการปฏิบัติงานอย;างหนึ่งอย;างใด หรือหลายอย;าง ประกอบกับวิธีอื่นตามความเหมาะสม
โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเป%นตองใชสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน;งตามที่เทศบาลกําหนด ซึ่งประกอบดวย
1) ความรูของบุคคลในเรื่องต;างๆ ที่จําเป%นต;อการปฏิบัติงาน
2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต;างๆ ที่จําเป%นต;อการปฏิบัติงาน
3) คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจําเป%นหรือเหมาะสมต;อการปฏิบัติงาน
6. หลักเกณฑ8การตัดสิน
ผูที่ถือว;าเป%นผูผ;านการเลือกสรรจะตองเป%นผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม;ต่ํากว;า
รอยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจางจะเป%นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ(านการเลือกสรร
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผูผ;านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนที่สอบได
ภายใน 7 วันทําการหลังจากการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแลว ณ สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
หรือทางเว็บไซต www.nakhoncity.org โดยบัญชีรายชื่อดังกล;าวใหเป%นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบ 1 ป?
นับจากวันประกาศขึ้นบัญชี หรือนับแต;วันประกาศรับสมัครในตําแหน;งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม;แลวแต;กรณี
8. การจัดทําสัญญาจาง
ผูผ;านการสรรหาและเลือกสรร จะไดรับการแต;งตั้งเป%นพนักงานจางตามภารกิจ เมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.) แลวเท;านั้น และเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จะดําเนินการจัดจางผูผ;านการสรรหาและการเลือกสรรเป%นพนักงานจางตามภารกิจ (ทําสัญญา
จาง) ตามลําดับที่ในบัญชีผูผ;านการสรรหาและเลือกสรร ตามอัตราว;างของเทศบาลที่ไดรับการจัดสรร โดยมีกําหนด
ทําสัญญาจาง คราวละไม;เกิน 4 ป? โดยจะพิจารณาต;อสัญญาจางสําหรับผูที่มีผลการปฏิบัติงานดี มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบหลักเกณฑของทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

(ภาคผนวก ก)

เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจางเปนพนักงานจางตามภารกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ชื่อตําแหน(ง
บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผูช(วยเจาพนักงานธุรการ)
ตําแหน(งประเภท
พนักงานจางตามภารกิจ
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ห นาที่ งานธุ ร การและงานสารบรรณ ซึ่ งมี ลั กษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การร; า ง โตตอบ บั น ทึ ก
ย;อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพยสินของทางราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับ
พัสดุ ครุภัณฑ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การดําเนินการ
เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมประชุมและจดบันทึกรายงานการ
ประชุม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(ง
มีคุณวุฒิอย;างใดอย;างหนึ่งดังต;อไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย;างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท.
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไม;นอยกว;า 6 หน;วยกิต หรือผ;านการฝiกอบรมทางดานการใช
คอมพิว เตอรจากหน; ว ยงานของรัฐ สถาบั น การศึ กษาของรั ฐ หรื อเอกชนที่ไดรั บการรับ รองจากทางราชการหรื อ
หน;วยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝiกอบรมไม;นอยกว;า 12 ชั่วโมง
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย;างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ที่ก.จ.
ก.ท.หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไม;นอยกว;า 6 หน;วยกิต หรือผ;านการฝiกอบรมทางดาน
การใชคอมพิวเตอรจากหน;วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน;วยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝiกอบรมไม;นอยกว;า 12 ชั่วโมง
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย;างอื่นที่เทียบไดไม;ต่ํากว;านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท.
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไม;นอยกว;า 6 หน;วยกิต หรือผ;านการฝiกอบรมทางดานการใช
คอมพิว เตอรจากหน; ว ยงานของรัฐ สถาบั น การศึ กษาของรั ฐ หรื อเอกชนที่ไดรั บการรับ รองจากทางราชการหรื อ
หน;วยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝiกอบรมไม;นอยกว;า 12 ชั่วโมง
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. ความรูที่จําเป%นประจําสายงาน ประกอบดวย
1.1 ความรูที่จําเป%นในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู;หัว
1.3 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรูเรื่องการจัดการความรู
2. ทักษะที่จําเป%นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน;ง ประกอบดวย
2.1 ทักษะการใชคอมพิวเตอร
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารขอมูล
ระยะเวลาการจาง
ไม;เกิน 4 ป?
อัตราค(าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท

