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ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2563
------------------------------ด วยเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช อํ า เภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ประสงค.จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจางของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําป#งบประมาณ
พ.ศ.2563
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 18 และขอ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ.เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียด ดังต=อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง
1.1 ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน ๑ ตําแหน=ง ดังนี้
ตําแหน=ง ผูช=วยเจาพนักงานธุรการ
จํานวน ๑ อัตรา
(ตามเอกสารหมายเลข 1 ผนวก ก แนบทายประกาศ ฯ นี้)
๑.๒ ประเภทพนักงานจางทั่วไป จํานวน ๑ ตําแหน=ง ดังนี้
ตําแหน=ง พนักงานขับรถยนต.
จํานวน ๒ อัตรา
(ตามเอกสารหมายเลข 1 ผนวก ข แนบทายประกาศ ฯ นี้)
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา
และการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู ซึ่ ง จะได รั บ การจ างเปนพนั ก งานจ าง ต องมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม= มี ลั ก ษณะต องห าม
ดังต=อไปนี้
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม=ต่ํากว=าสิบแปดป#และไม=เกินหกสิบป#
2.1.3 ไม=เปนบุคคลลมละลาย
2.1.4 ไม=เปนผูมีกายทุพพลภาพจนไม=สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ
จิตฟKLนเฟMอนไม= สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เ ปนลักษณะตองหามเบื้องต น
สําหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต=อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแก=สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแก=สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
/2.1.5 ไม=เปน...

-22.1.5 ไม=เปนผูดํารงตําแหน=งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
2.1.6 ไม=เปนผูดํารงตําแหน=งผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
2.1.7 ไม= เ ปนผู เคยต องรั บ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให จํ า คุ ก เพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแต=เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.8 ไม=เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรื อไล= ออกจากราชการ รั ฐวิส าหกิ จ
หรือหน=วยงานอื่นของรัฐ
2.1.9 ไม=เปนขาราชการหรือลูกจางของส=วนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหน=วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของส=วนราชการทองถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน=ง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแต=ละตําแหน=ง แนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม=สามารถสมัครสอบหรือเขาสอบเพื่อบรรจุและแต=งตั้ง
เปนพนักงานจางได ทั้งนี้ เปนไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝQายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และตามความในมาตรา 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงค.จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครไดที่ งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวนพรอม
เอกสารหลักฐานการสมัคร ซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ (แต=งกาย
ชุดสุภาพ และประพฤติตนเปนสุภาพชน ไม=สวมใส=กางเกงยีนส. กางเกงขาสั้น เสื้อไม=มีแขน เสื้อยืด รองเทาแตะ)
ระหว=างวันที่ ๘ - ๑๖ กันยายน 256๓ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลข
โทรศัพท. 0 7534 2880 ต=อ 128
3.2 หลักฐานที่ตองนํามายื่นในวันสมัคร
3.2.1 รูปถ=ายหนาตรงไม=สวมหมวกและไม=ใส=แว=นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
3.2.2 สํ า เนาวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา (ปริ ญ ญาบั ต รหรื อ ประกาศนี ย บั ต รหรื อ หนั ง สื อ รั บ รอง
คุณวุฒิ) และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน=ง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน=งที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปcด
รับสมัคร วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ จํานวนอย=างละ 1 ฉบับ
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 สําเนาใบรับรองผ=านการเกณฑ.ทหาร (ส.ด.9) หรือ หนังสือสําคัญ (ส.ด.8) หรือ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (ส.ด.43) (กรณีผูสมัครเพศชาย)
จํานวน 1 ฉบับ
/๓.๒.๗ สําเนา..

-33.2.7 สําเนาหลักฐานอื่น เช=น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม=ตรงกัน) จํานวน
อย=างละ 1 ฉบับ (ถามี)
๓.๒.๙ สํ า หรั บ ตํ า แหน= งพนั กงานขั บ รถยนต. จะต องมี สํ า เนาใบอนุ ญ าตขั บ รถยนต. ต าม
กฎหมายที่กรมการขนส=งกําหนด จํานวน ๑ ฉบับ
***สําเนาหลักฐาน เอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนรับรองว=า “สําเนาถูกตอง” ลงลายมือ
ชื่อตัวบรรจง และวันที่ ของสําเนาเอกสารทุกหนา***
***ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรไม=ยื่นหลักฐานหรือเอกสารขอใดขอหนึ่ง ไม=มี
สิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร***
3.3 คาธรรมเนียมการสมัคร
ผูสมัครจะตองเสียค=าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก จํานวน 100 บาท เมื่อสมัครแลว
ค=าธรรมเนียมจะไม=จ=ายคืนใหไม=ว=ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นเวนแต=มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจาก มีการทุจริต
หรือส=อไปในทางทุจริต จึงใหจ=ายค=าธรรมเนียมสอบแก=ผูสมัครสอบเฉพาะผูที่มิไดมีส=วนไดส=วนเกี่ยวของกับการทุจริต
หรือส=อไปในทางทุจริตนั้นได
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
3.4.1 ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถสมัครไดเพียง 1 ตําแหน=งเท=านั้น
(ผูสมัครจึงควรศึกษารายละเอียดใหรอบคอบ และตรวจสอบการสมัครใหถูกตอง)
3.4.2 ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร จะตองเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน=งที่สมัครเขารับการสรรหา โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันปcดรับสมัคร คือวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด
จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ.
3.4.3 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว=าเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน=งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดต=าง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผูสมัคร ไม=ว=าดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม=ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน=งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให
ผูสมัครสอบไม=มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล=าว ใหถือว=าการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือก
ครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะไม=คืนค=าธรรมเนียมในการสมัครสอบดวย
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช จะประกาศรายชื่ อผู มี สิทธิ เขารับ การสรรหาและเลื อกสรร
กําหนดวัน เวลา สถานที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยเปนหนาที่ของผูสมัครตองตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่เลือกสรรดวยตนเอง
ซึ่ ง จะปc ด ประกาศไว ณ บอร. ด ประชาสั ม พั น ธ. เ ทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช และทางเว็ บ ไซด. เ ทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช www.nakhoncity.org หรือสอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท. 0 7534 2880 ต=อ 128
/5. หลักเกณฑ....

-45. หลักเกณฑ9และวิธีการเลือกสรร
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกําหนดหลักเกณฑ.การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงาน
จางโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน=งที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กําหนด ซึ่งประกอบดวย
(ก) ความรูของบุคคลในเรื่องต=าง ๆ ที่จําเปนต=อการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต=าง ๆ ที่จําเปนต=อการปฏิบัติงาน
(ค) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลที่จําเปนหรือเหมาะสมต=อการปฏิบัติงาน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะประเมินสมรรถนะ ดังนี้
พนักงานจางตามภารกิจ ประเมินสมรรถนะดวยวิธีการสอบขอเขียน (แบบปรนัย) ภาคความรู
ความสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก) และภาคความรู ความสามารถเฉพาะตํ าแหน= ง (ภาค ข) และประเมิน ภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน=ง (ภาค ค) ดวยวิธีการสัมภาษณ.
พนักงานจางทั่วไป ประเมินสมรรถนะดวยวิธีสอบภาคปฏิบัติ และประเมินภาคความเหมาะสม
กับตําแหน=งดวยวิธีการสัมภาษณ.
6. หลักเกณฑ9การตัดสิน
พนักงานจ างตามภารกิจ ผูที่ถือว=าเปนผู ผ=านการสรรหาและเลือกสรรจะต องเปนผูที่ ไดรั บ
คะแนนในการประเมิ น สมรรถนะในแต= ล ะภาค (ภาค ก, ภาค ข และภาค ค) ไม= ต่ํ า กว= า ร อยละ 60 โดยการ
ดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
พนักงานจางทั่วไป ผูที่ถือว=าเปนผูผ=านการสรรหาและเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนน
ในการประเมินสมรรถนะในแต=ละภาค ไม=ต่ํากว=ารอยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่
สอบได
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
7.1 เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช จะประกาศรายชื่ อ ผู ผ= า นการสรรหาและเลื อ กสรร
ภายใน 7 วันทําการ หลังจากการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแลว โดยจะเรียงลําดับที่จากผูที่ผ=านการสรรหาและ
เลือกสรรไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ
พนั กงานจ างตามภารกิ จ ในกรณี ที่มีผูผ= า นการสรรหาและเลื อกสรรได คะแนนรวมเท= า กั น
ใหผูที่ผ=านการสรรหาและเลือกสรรไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน=ง (ภาค ค) มากกว=า เปนผูอยู=ในลําดับที่
สูงกว=า ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน=ง (ภาค ค) เท=ากัน ใหผูที่ผ=านการสรรหาและเลือกสรรไดคะแนน
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหน=ง (ภาค ข) มากกว=าเปนผูอยู=ในลําดับที่สูงกว=า ถายังไดคะแนน
เท=ากันอีก ใหผูที่สมัครการสรรหาและเลือกสรรก=อนเปนผูอยู=ในลําดับที่ที่สูงกว=า โดยพิจารณาจากเลขประจําตัว
สมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจางทั่ว ไป ในกรณีที่มีผูผ=านการสรรหาและเลือกสรรไดคะแนนรวมเท=ากั น ใหผู ที่
ผ=านการสรรหาและเลือกสรรไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน=งมากกว=า เปนผูอยู=ในลําดับที่สูงกว=า ถาได
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน=งเท=ากัน ใหผูที่ผ=านการสรรหาและเลือกสรรไดคะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติ
ที่มากกว=าเปนผูอยู=ในลําดับที่สูงกว=า ถายังไดคะแนนเท=ากันอีก ใหผูที่สมัครการสรรหาและเลือกสรรก=อนเปนผูอยู=ใน
ลําดับที่ ที่สูงกว=า โดยพิจารณาจากเลขประจําตัวสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร

/๗.๒ การขึ้นบัญชี...
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7.2 การขึ้นบัญชีผูผ=านการสรรหาและเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไวและสามารถเรียกใชบัญชีได
ตามลําดับ ไม=เกิน 1 ป# นับจากวันประกาศขึ้นบัญชี
8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
8.1 ผูผ=านการสรรหาและเลือกสรรจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.) ก=อนจึงทําสัญญาจางและดําเนินการจัดจางได
8.2 การจั ด ทํ า สั ญ ญาจ างจะเปนไปตามลํ า ดั บ ที่ ใ นบั ญ ชี ผู ผ= า นการสรรหาและเลื อ กสรร
หากผูผ=านการสรรหาและเลือกสรรถึงลําดับที่จะจัดจางไม=ประสงค.จะเขาปฏิบัติงานในตําแหน=งดังกล=าว จะถือว=าสละ
สิทธิ์ไม=เขารับการจัดทําสัญญาจาง
8.3 ผูผ=านการสรรหาและเลือกสรร จะตองทําสัญญาจางตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กําหนด โดยประเภทพนักงานจางตามภารกิจใหทําสัญญาจางไม=เกินคราวละ 4 ป# และจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานป#ละ 2 ครั้ง ผลการประเมินตองไม=ต่ํากว=าระดับดี และพนักงานจางทั่วไป จะทําสัญญาจางไม=เกินคราว
ละ ๑ ป#
8.4 ในกรณีที่มีผูผ=านการสรรหาและเลือกสรรมากกว=าจํานวนตําแหน=งว=าง และภายหลังมี
ตําแหน=งว=างลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพิจารณาแลวเห็นว=าสามารถใช
บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได ก็อาจพิจารณาจัดจางผูผ=านการสรรหาและเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผ=าน
การสรรหาและเลือกสรรที่ยังไม=หมดอายุได
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะดําเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจางดังกล=าวในรูป
ของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรูความสามารถ ความโปร=งใส ความยุติธรรมและความเสมอภาค ดังนั้นหากมี
ผูใดแอบอางว=าสามารถช=วยเหลือใหผูสมัครไดรับการสรรหาและเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้
โปรดอย=าไดหลงเชื่อและอย=ายอมเสียทรัพย.สินใหแก=บุคคลหรือกลุ=มบุคคลหรือผูที่อางว=าสามารถช=วยเหลือใหผ=าน
การสรรหาและเลือกสรรได และหากผูใดไดรับข=าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอางหรือทุจริต เพื่อใหผ=านการสรรหา
และเลือกสรรไดโปรดแจงคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรไดทราบ เพื่อจักไดดําเนินการตามกฎหมาย
ต=อไป
อนึ่ง สําหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางครั้งนี้ ผูสมัครไดตรวจสอบและรับรองตนเองว=า
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน=งตรงตามประกาศรับสมัครและหากภายหลังปรากฏว=า
ผูเขารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกล=าวไม=ครบถวนหรือไม=ถูกตอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ขอสงวนสิทธิ์ในการสรรหาและเลือกสรรและทําสัญญาจาง และจะยกเลิกสัญญาจางในกรณีที่ไดทําสัญญาจางแลว
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21

สิงหาคม ๒๕๖๓

(ผูช=วยศาสตราจารย.เชาวน.วัศ เสนพงศ.)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
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(หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง)
แนบทายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2563
------------------------------------ชื่อตําแหนง
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ตําแหนงประเภท

พนักงานจางตามภารกิจ

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไม=จําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย=าง ขั้นตอน และวิธีการ
ชัดเจน ภายใตการกํากับแนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานต=าง ๆ ดังนี้
๑ ดานการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป ไดแก= การรับ - ส=ง
หนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร=างโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจ=ายเงินและ
การพิ มพ. เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต=า ง ๆ การเตรีย มประชุม เปนตน เพื่อสนั บสนุน ให งานต= าง ๆ
ดําเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปtาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได
๑.๒ จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ
สะดวกต=อการคนหา สําหรับใชเปนหลักฐานตรวจสอบได
๑.๓ รวบรวมขอมูล จั ดเก็บ ขอมูล สถิ ติ เช=น สมุด ลงเวลาปฏิ บัติ ราชการ รายชื่ อ
พนักงาน ขอมูลจํานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวก
๑.๔ ตรวจสอบ และสอบทานความถู กตองของเอกสาร หนั งสื อ และจดหมาย
ต= า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข องกั บ การดํ า เนิ น งาน เพื่ อให แน= ใจว= า เอกสารทั้ งหมดมี ค วามถู กต อง ครบถวน และปราศจาก
ขอผิดพลาด
๑.๕ จัดทําและแจกจ=าย ขอมูลเอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธี
ปฏิบัติเพื่อแจงใหหน=วยงานต=าง ๆ ที่เกี่ยวของรับทราบ หรือดําเนินการต=าง ๆ ต=อไป
๑.๖ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ พั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ. ย านพาหนะ และอาคารสถานที่ ข อง
หน= ว ยงาน เช= น การจั ด เก็ บ รั กษา การเบิ ก จ= า ยพั ส ดุ ค รุ ภั ณฑ. การจั ด ทํ า ทะเบี ย นพั ส ดุ ครุ ภั ณฑ. การดู แลรั ก ษา
ยานพาหนะและสถานที่ เพื่อใหการดําเนินงานดานพั สดุครุภัณฑ. ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เปนไปอย=า ง
ถูกตอง และมีความพรอมในงานอยู=เสมอ
๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช=น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจ เพื่อนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน
๑.๘ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อให
การประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม
๑.๙ จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารต=าง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุมการ
ฝvกอบรมสัมมนา
๑.๑๐ ปฏิ บัติงานศูน ย.ขอมู ลข=า วสาร เช= น จั ดเตรี ยมเอกสารเพื่ อเปcด เผย ตาม
พ.ร.บ.ขอมูลข=าวสาร เพื่อใหผูที่ตองการขอมูลข=าวสารรับทราบขอมูลข=าว
/๑.๑๑..
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เรื่องการประชุม และการดําเนินงานต=าง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา
และบรรลุวัตถุประสงค.
๑.๑๒ ศีกษา และติ ด ตามเทคโนโลยีองค. ความรู ใหม= ๆ กฎหมาย และระเบี ย บ
ต=าง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารงานทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ.
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ. และงานประชุม เพื่อนํามาประยุกต.ใชในการปฏิบัติงานไดอย=างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
๒ ดานการบริการ
๒.๑ ใหคํ าปรึกษาและแนะนํ าในเบื้องต นแก= บุคลากร ประชาชน ผูที่ มาติด ต=อและ
หน=วยงานต=าง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอย=างถูกตอง
๒.๒ ติดต=อประสานงานกับบุคคลในหน=วยงานเดียวกันหรือหน=วยงานที่เกี่ยวของเพื่อให
การปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น
๒.๓ ใหบริการขอมูลแก=ผูมาติดต=อราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใชประโยชน.ได
ต=อไป
๒.๔ ผลิตเอกสารต=าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน=วยงาน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย=างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ที่ กจ.,ก.ท.หรือ กอบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร.มาไม=นอยกว=า ๖ หน=วยกิต หรือผ=านการฝvกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอร.จากหน=วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน=วยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝvกอบรมไม=นอยกว=า ๑๒ ชั่วโมง
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย=างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาที่ กจ.,ก.ท.หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร.มาไม=นอยกว=า ๖ หน=วยกิต หรือผ=านการ
ฝvกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอร.จากหน=วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหน=วยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝvกอบรมไม=นอยกว=า ๑๒ ชั่วโมง
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย=างอื่นที่เทียบไดไม=ต่ํากว=านี้ทุกสาขาวิชา
ที่ กจ.,ก.ท.หรือ กอบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร.มาไม=นอยกว=า ๖ หน=วยกิต หรือผ=านการฝvกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอร.จากหน=วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน=วยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝvกอบรมไม=นอยกว=า ๑๒ ชั่วโมง
ระยะเวลาการจาง

ไม=เกินคราวละ 4 ป#

อัตราคาตอบแทน
- คุณวุฒิตามขอ 1. ใหไดรับค=าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่
กฎหมายกําหนด
- คุณวุฒิตามขอ 2. ใหไดรับค=าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตามที่กฎหมายกําหนด
- คุณวุฒิตามขอ 3. ใหไดรับค=าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตามที่กฎหมายกําหนด
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ภาคผนวก ข
(หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง)
แนบทายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2563
--------------------------------------------ชื่อตําแหนง

พนักงานขับรถยนต9

ตําแหนงประเภท

พนักงานจางทั่วไป

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดานการขับรถยนต. บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต.และแกไขขอขัดของเล็ก ๆ
นอย ๆ ในการใชรถยนต.ดังกล=าวและปฏิบัติอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มี ความรู ความสามารถ และความชํ า นาญงานในหน าที่ และได รั บ อนุ ญ าตขั บ รถยนต.
ตามกฎหมายว=าดวยกรมการขนส=งทางบก
๒. ไม=จํากัดวุฒิการศึกษา
ระยะเวลาการจาง ไม=เกินคราวละ ๑ ป#
อัตราคาตอบแทน ใหไดรับค=าตอบแทนเดือนละ 9,๐00 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกําหนด

-9หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
แนบทายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2563
------------------------------------หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร เพื่ อจั ดจางบุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสรรหาและเลือกสรรภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู
ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน=ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน=ง (ภาค ค.) โดยหลักสูตรและ
วิธีการสรรหาและเลือกสรร มีรายละเอียด ดังนี้
ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เปนการทดสอบวิธีการสรรหาและเลือกสรร โดยสอบขอเขียน (แบบปรนัย) โดยคํานึงถึงระดับ
ความรูความสามารถที่ตองการตามระดับตําแหน=ง ดังต=อไปนี้
1. รัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. พระราชกฤษฎีกาว=าดวยหลักเกณฑ.และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. แผนพัฒนาสังคมแห=งชาติ ฉบับที่ ๑๒
6. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู=หัว
7. ความรู เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ. ปK จ จุ บั น การเมื อ ง การปกครอง การบริ ห าร เศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี
ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน)
เปนการทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหน=งที่สมัคร
การสรรหาและเลือกสรรโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบขอเขียน (แบบปรนัย) ในเรื่องดังต=อไปนี้
ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ ประกอบดวยเนื้อหาวิชา
๑. พระราชบัญญัติขอมูลข=าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว=าดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว=าดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร. (การบันทึกขอมูล)
๕. ความรูเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
๖. ความรูเกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตําแหน=งที่สมัครการสรรหาและเลือกสรร
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) ดวยวิธีสอบสัมภาษณ9 (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน)

