
 

 

 

 
 

 

ประกาศเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
เรื่อง รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือจ�างเป�นพนักงานจ�างตามภารกิจ 

 

************************ 
 

 ด�วย  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประสงค�จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ�างเป นพนักงานจ�าง ฉะนั้น  
อาศัยอํานาจตามความในข�อ  19  แห,งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่องหลักเกณฑ�
เก่ียวกับพนักงานจ�าง  ลงวันท่ี  19  กรกฎาคม  2547    และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
และการเลือกสรรเป นพนักงานจ�าง  โดยมีรายละเอียด  ดังต,อไป    
 1.  ประเภทของพนักงานจ�าง  ช่ือตําแหน(ง  และรายละเอียดการจ�าง 
 1.1  ประเภทพนักงานจ�างตามภารกิจ  ได�แก, 
  (1)  ตําแหน,งบุคลากรสนับสนุนการสอน  จํานวน 2   อัตรา 
 รายละเอียดแต,ละตําแหน,งปรากฏอยู,ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร  ตามผนวก  ก 
 

 2.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการสรรหาและ
การเลือกสรร   
  2.1  คุณสมบัติท่ัวไป   
    2.1.1  มีสัญชาติไทย 
    2.1.2  อายุไม,ต่ํากว,าสิบแปดป@และไม,เกินหกสิบป@ 
    2.1.3  ไม,เป นบุคคลล�มละลาย 

   2.1.4  ไม,เป นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม,สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�  ไร�ความสามารถหรือ 
จิตฟDEนเฟFอนไม,สมประกอบ  หรือเป นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป นลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�นสําหรับ
พนักงานเทศบาล  ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต,อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป นท่ีรังเกียจแก,สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป นท่ีรังเกียจแก,สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

    2.1.5  ไม,เป นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก  เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา  เว�นแต,เป นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
    2.1.6  ไม,เป นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก  ปลดออก  หรือไล,ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ 
หน,วยงานอ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู�ท่ีผ,านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ�าง  จะต�องไม,เป นผู�ดํารงตําแหน,งทาง
การเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง  ผู�บริหารท�องถ่ิน  คณะผู�บริหารท�องถ่ิน  สมาชิกสภา
ท�องถ่ิน  ข�าราชการหรือลูกจ�างส,วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ�างของหน,วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน
หรือลูกจ�างของราชการส,วนท�องถ่ิน  และต�องนําใบรับรองแพทย�  ซ่ึงออกให�ไม,เกิน  1  เดือน  และแสดงว,าไม,เป นโรค
ต�องห�ามตามประกาศกําหนดโรคท่ีเป นลักษณะต�องห�ามสําหรับพนักงานเทศบาล  มายื่นด�วย 
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   2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(ง 
    ผู�สมัครสอบจะต�องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน,ง  ตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับ
สมัครแต,ละตําแหน,ง  แนบท�ายประกาศนี้   
    สําหรับพระภิกษุ  หรือสามเณร  ไม,สามารถสมัครสอบหรือเข�าสอบเพ่ือบรรจุและแต,งต้ังเป น
พนักงานจ�างได�  ท้ังนี้  เป นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝNายบริหาร  ท่ี  นว  89/2501  ลงวันท่ี     
27  มิถุนายน   2501   และตามความในมาตรา  5  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี  22  กันยายน  2521   
 3.  การรับสมัคร 

3.1  วัน  เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
ผู�ประสงค�จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเข�ารับการคัดเลือก  โดยกรอกรายละเอียดในใบ 

สมัครให�ถูกต�องครบถ�วนพร�อมเอกสารหลักฐานการสมัครด�วยตนเอง  ซ่ึงผู�สมัครได�รับรองสําเนาถูกต�องและลงลายมือชื่อ
กํากับไว�ในเอกสารทุกฉบับได�ท่ี งานการเจ�าหน�าท่ี สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระหว,างวันท่ี  1 – 9  
มิถุนายน  2559  ในวันและเวลาราชการ 

3.2  หลักฐานท่ีจะต�องนํามาย่ืนในวันสมัคร 
    3.2.1  รูปถ,ายหน�าตรงไม,สวมหมวกและไม,ใส,แว,นตาดํา  ขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  2  รูป   
    3.2.2  สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา  และสําเนาผลการศึกษา (Transcript)  ท่ีตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน,ง   ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน,งท่ี ก.ท.กําหนด  จํานวน  1  ชุด 
    3.2.3  สําเนาทะเบียนบ�าน  จํานวน  1  ฉบับ 
    3.2.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 
    3.2.5  ใบรับรองแพทย�  ซ่ึงออกให�ไม,เกิน  1  เดือนนับถึงวันสมัคร  จํานวน  1  ฉบับ 
    3.2.6  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีกําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน,งซ่ึงยังไม,
หมดอายุ  จํานวน  1  ฉบับ 
    3.2.7  สําเนาหลักฐานการเกณฑ�ทหาร(เฉพาะผู�สมัครเพศชาย)  จํานวน  1  ฉบับ 
    3.2.8  สําเนาหลักฐานอ่ืน  เช,น  ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  เป นต�น 
 

   3.3  ค(าธรรมเนียมการสมัคร 
   ผู�สมัครจะต�องเสียค,าธรรมเนียมในการสมัคร  จํานวน  100  บาท  เม่ือสมัครแล�วค,าธรรมจะไม,
จ,ายคืนให�ไม,ว,ากรณีใดๆ  ท้ังสิ้น  เว�นแต,มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ท้ังหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือส,อไปในทางทุจริต  
จึงให�จ,ายค,าธรรมเนียนสอบแก,ผู�สมสัครสอบเฉพาะผู�ท่ีมิได�มีส,วนเก่ียวข�องกับการทุจริตหรือส,อไปในทางทุจริตนั้นได� 
 

3.4  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว,า  เป นผู�มีคุณ 

สมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน,งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต�องกรอกรายละเอียดต,างๆ  ใน
ใบสมัคร  พร�อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัคร  ไม,ว,าด�วย
เหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม,ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน,งท่ีสมัครสอบ  อันมีผลทําให�ผู�สมัครสอบไม,มีสิทธิสมัครสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกล,าว  ให�ถือว,าการรับสมัครและการได�เข�ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป นโมฆะสําหรับผู�นั้น  และเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  จะไม,คืนค,าธรรมเนียมในการสมัครสอบด�วย 
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 4.  การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการ
ประเมินสมรรถนะ 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะภายใน  วันท่ี  17  
มิถุนายน  2559  สําหรับกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีดําเนินการคัดเลือก  และระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก  จะแจ�งให�
ทราบภายในวันท่ี  17  มิถุนายน  2559 
 5.  หลักเกณฑ8และวิธีการเลือกสรร 
   คณะกรรมการจะดําเนินการสรรหาโดยวิธีสอบสัมภาษณ�  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
 

 6.  หลักเกณฑ8การตัดสิน 
   ผู�ท่ีถือว,าเป นผู�ผ,านการเลือกสรรจะต�องเป นผู�ท่ีได�รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม,ตํ่ากว,าร�อย
ละ  60  โดยการดําเนินการจัดจ�างจะเป นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได� 
 

 7.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ(านการเลือกสรร 
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จะประกาศรายชื่อผู�ผ,านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนท่ีสอบได�  
ภายใน  7  วันทําการหลังจากการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล�ว  ณ  สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  หรือ
ทางเว็บไซต�  www.nakhoncity.org  โดยบัญชีรายชื่อดังกล,าวให�เป นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเม่ือครบ  1  ป@  นับจาก
วันประกาศข้ึนบัญชี  หรือนับแต,วันประกาศรับสมัครในตําแหน,งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม,แล�วแต,กรณี   
 

 8.  การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ(านการเลือกสรร 
   ผู�ผ,านการเลือกสรรจะต�องทําสัญญาจ�างตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    23    พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 
 

 
(ผศ.เชาวน�วัศ   เสนพงศ�) 

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาคผนวก  ก) 



เอกสารแนบท�ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ�างเป�นพนักงานจ�างตามภารกิจ 

ประกาศ  ณ  วันที่   
 

ช่ือตําแหน(ง       บุคลากรสนับสนุนการสอน(ผู�ช(วยเจ�าหน�าท่ีการเงินและบัญชี) 
 

ตําแหน(งประเภท  พนักงานจ�างตามภารกิจ 
 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานข้ันต�นเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีท่ีไม,ยาก  ภายใต�การกํากับตรวจสอบโดยใกล�ชิดหรือตามคําสั่ง
หรือแนวทางท่ีปฏิบัติท่ีมีอยู,อย,างแน,ชัดหรือละเอียดถ่ีถ�วนและปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ตรวจสอบใบสําคัญท่ีไม,มีปDญหาหรือกฎระเบียบท่ีชัดแจ�งอยู,แล�วลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสาร

เก่ียวกับการเงินและบัญชีคัดแยกประเภทใบสําคัญ  เขียนใบเสร็จรับเงิน  ทําใบเบิกและใบนําส,งเงิน  ช,วยทําฎีกาเบิกเงิน  
ช,วยนําเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคารช,วยตรวจนับและรับจ,ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน  ช,วยรวบรวมรายละเอียด
เก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ  และการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณช,วยทําบัญชีบางประเภท  บัญชีรับจ,ายเงิน  บัญชี
พัสดุ  เป นต�น  และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(ง 
 ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  หรือเทียบได�ไม,ตํ่ากว,านี้ทางบัญชี  พาณิชยการ  เลขานุการ  บริหารธุรกิจ  
การจัดการท่ัวไป(เฉพาะทางบริหารธุรกิจ  และจัดการท่ัวไป  ต�องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม,น�อยกว,า  6  หน,วยกิต) หรือ
ทางอ่ืนท่ี ก.ท. กําหนดว,าใช�เป นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน,งนี้ได� 
 

ความรู�ความสามารถท่ีต�องการ 
 1.  มีความรู�ในวิชาการบัญชีอย,างเหมาะสมแก,การปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
 2.  มีความรู�ความเข�าใจในกฎหมายว,าด�วยเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข�อบังคับอ่ืนท่ีใช�ในการ
ปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
 3.  มีความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเหมาะสมแก,การปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
 4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความละเอียดแม,นยํา 
 

ระยะเวลาการจ�าง ไม,เกิน  4  ป@ 
 

อัตราค(าตอบแทน  เดือนละ  9,400  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


