
 

 

ประกาศเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
เรื่อง รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือจ�างเป�นพนักงานจ�างตามภารกิจ 

 

************************ 
 ด�วย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประสงค�
จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป%นพนักงานจ�างของเทศบาล ประเภทพนักงานจ�างตามภารกิจ จํานวน  
3  อัตรา   
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  19  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เรื่องหลักเกณฑ�เก่ียวกับพนักงานจ�าง  ลงวันท่ี  19  กรกฎาคม  2547 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการประชุมครั้งท่ี  6/2560 เม่ือวันท่ี  
20  มิถุนายน  2560  เห็นชอบให�กําหนดตําแหน;ง  พนักงานจ�างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในแผน
อัตรากําลัง  3  ป?  ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560  จึงประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป%นพนักงานจ�าง  มีรายละเอียดดังต;อไปนี้   
 1.  ประเภทของพนักงานจ�าง  ช่ือตําแหน(ง  และรายละเอียดการจ�าง 
 1.1  ประเภทพนักงานจ�างตามภารกิจ  ได�แก; 
  (1)  ตําแหน;งบุคลากรสนับสนุนการสอน  จํานวน 3   อัตรา 
รายละเอียดปรากฎ  ตามภาคผนวก  ก 
 

 2.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการสรรหา
และการเลือกสรร   
  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�ความสามารถ 
หรือจิตฟHIนเฟJอนไม;สมประกอบ  หรือเป%นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป%นลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�น
สําหรับพนักงานเทศบาล  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 เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา  เว�นแต;เป%นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
    2.1.6  ไม;เป%นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล;ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน;วยงานอ่ืนของรัฐ 
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 หมายเหตุ  ผู�ท่ีผ;านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ�าง  จะต�องไม;เป%นผู�ดํารง
ตําแหน;งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง  ผู�บริหารท�องถ่ิน  คณะผู�บริหาร
ท�องถ่ิน  สมาชิกสภาท�องถ่ิน  ข�าราชการหรือลูกจ�างส;วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ�างของหน;วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส;วนท�องถ่ิน  และต�องนําใบรับรองแพทย�  ซ่ึงออกให�ไม;เกิน        
1  เดือน  และแสดงว;าไม;เป%นโรคต�องห�ามตามประกาศกําหนดโรคท่ีเป%นลักษณะต�องห�ามสําหรับพนักงานเทศบาล  
มายื่นด�วย 
   2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(ง 
    ผู�สมัครสอบจะต�องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน;ง  ตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดเก่ียวกับการ
รับสมัครแต;ละตําแหน;ง  แนบท�ายประกาศนี้   
    สําหรับพระภิกษุ  หรือสามเณร  ไม;สามารถสมัครสอบหรือเข�าสอบเพ่ือบรรจุและแต;งต้ัง
เป%นพนักงานจ�างได�  ท้ังนี้  เป%นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝRายบริหาร  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  โดยกรอกรายละเอียดใน    
ใบสมัครให�ถูกต�องครบถ�วนพร�อมเอกสารหลักฐานการสมัครด�วยตนเอง ซ่ึงผู�สมัครได�รับรองสําเนาถูกต�องและลง
ลายมือชื่อกํากับไว�ในเอกสารทุกฉบับได�ท่ี งานการเจ�าหน�าท่ี สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระหว;าง
วันท่ี  20 – 31  กรกฎาคม  2560  ในวันและเวลาราชการ 

3.2  หลักฐานท่ีจะต�องนํามาย่ืนในวันสมัคร 
    3.2.1  รูปถ;ายหน�าตรงไม;สวมหมวกและไม;ใส;แว;นตาดํา ขนาด 1 นิ้วจํานวน 2  รูป   
    3.2.2  สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาและสําเนาผลการศึกษา (Transcript)      
ท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน;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  สําเนาหลักฐานการเกณฑ�ทหาร(เฉพาะผู�สมัครเพศชาย)  จํานวน  1  ฉบับ 
    3.2.7  สําเนาหลักฐานอ่ืน เช;น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป%นต�น 
   3.3  ค(าธรรมเนียมการสมัคร 
   ผู�สมัครจะต�องเสียค;าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 100 บาท เม่ือสมัครแล�วค;าธรรมเนียม
จะไม;จ;ายคืนให�ไม;ว;ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น เว�นแต;มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ท้ังหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส;อไป
ในทางทุจริต  จึงให�จ;ายค;าธรรมเนียนสอบแก;ผู�สมัครสอบเฉพาะผู�ท่ีมิได�มีส;วนเก่ียวข�องกับการทุจริตหรือส;อไปในทาง
ทุจริตนั้นได� 

3.4  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว;าเป%นผู�มี 

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน;งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต�องกรอกรายละเอียด
ต;างๆ  ในใบสมัครพร�อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัคร  
ไม;ว;าด�วยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม;ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน;งท่ีสมัครสอบ  อันมีผลทําให�ผู�สมัครสอบไม;มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล;าว  ให�ถือว;าการรับสมัครและการได�เข�ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป%นโมฆะสําหรับ
ผู�นั้น  และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จะไม;คืนค;าธรรมเนียมในการสมัครสอบด�วย 
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 4.  การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการ
ประเมินสมรรถนะ 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะภายใน วันท่ี    
8  สิงหาคม  2560  สําหรับกําหนดวัน เวลา สถานท่ีดําเนินการคัดเลือก และระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก  
จะแจ�งให�ทราบภายในวันท่ี  8  สิงหาคม  2560 
 5.  หลักเกณฑ8และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  โดยวิธี
สอบสัมภาษณ�หรือทดสอบการปฏิบัติงานอย;างหนึ่งอย;างใด  หรือหลายอย;าง  ประกอบกับวิธีอ่ืนตามความเหมาะสม  
โดยยึดหลัก  “สมรรถนะ”  ท่ีจําเป%นต�องใช�สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน;งตามท่ีเทศบาลกําหนด  ซ่ึงประกอบด�วย 
    1)  ความรู�ของบุคคลในเรื่องต;างๆ  ท่ีจําเป%นต;อการปฏิบัติงาน 
  2)  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต;างๆ ท่ีจําเป%นต;อการปฏิบัติงาน 
  3)  คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซ่ึงจําเป%นหรือเหมาะสมต;อการปฏิบัติงาน 
 6.  หลักเกณฑ8การตัดสิน 
   ผู�ท่ีถือว;าเป%นผู�ผ;านการเลือกสรรจะต�องเป%นผู�ท่ีได�รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม;ตํ่ากว;า
ร�อยละ  60  โดยการดําเนินการจัดจ�างจะเป%นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได� 
 

 7.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ(านการเลือกสรร 
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จะประกาศรายชื่อผู�ผ;านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนท่ีสอบได�  
ภายใน  7  วันทําการหลังจากการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล�ว  ณ  สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
หรือทางเว็บไซต�  www.nakhoncity.org  โดยบัญชีรายชื่อดังกล;าวให�เป%นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเม่ือครบ 1 ป?  
นับจากวันประกาศข้ึนบัญชี  หรือนับแต;วันประกาศรับสมัครในตําแหน;งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม;แล�วแต;กรณี   
 

 8.  การจัดทําสัญญาจ�าง 
   ผู�ผ;านการสรรหาและเลือกสรร  จะได�รับการแต;งต้ังเป%นพนักงานจ�างตามภารกิจ  เม่ือได�รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.)  แล�วเท;านั้น และเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  จะดําเนินการจัดจ�างผู�ผ;านการสรรหาและการเลือกสรรเป%นพนักงานจ�างตามภารกิจ (ทําสัญญา
จ�าง) ตามลําดับท่ีในบัญชีผู�ผ;านการสรรหาและเลือกสรร ตามอัตราว;างของเทศบาลท่ีได�รับการจัดสรร  โดยมีกําหนด
ทําสัญญาจ�าง  คราวละไม;เกิน 4 ป?  โดยจะพิจารณาต;อสัญญาจ�างสําหรับผู�ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี  มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบหลักเกณฑ�ของทางราชการ 
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี   11   กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 
 

 
 (ผศ.เชาวน�วัศ   เสนพงศ�) 

 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 

 



(ภาคผนวก  ก) 
เอกสารแนบท�ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ�างเป�นพนักงานจ�างตามภารกิจ 
ประกาศ  ณ  วันที่   11   กรกฎาคม  2560   

 

ช่ือตําแหน(ง       บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู�ช(วยเจ�าพนักงานธุรการ) 
ตําแหน(งประเภท  พนักงานจ�างตามภารกิจ 
หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน�าท่ีงานธุรการและงานสารบรรณ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการร;าง โต�ตอบ บันทึก        
ย;อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย�สินของทางราชการ การดําเนินการเก่ียวกับ
พัสดุ ครุภัณฑ� การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การดําเนินการ
เก่ียวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข�อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมประชุมและจดบันทึกรายงานการ
ประชุม และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(ง 
 

 มีคุณวุฒิอย;างใดอย;างหนึ่งดังต;อไปนี้ 
1. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย;างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ.,ก.ท.

หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร�มาไม;น�อยกว;า 6 หน;วยกิต หรือผ;านการฝiกอบรมทางด�านการใช�
คอมพิวเตอร�จากหน;วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได�รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน;วยงานของรัฐท่ีใช�เวลาการฝiกอบรมไม;น�อยกว;า 12 ชั่วโมง 

2. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย;างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ท่ีก.จ. 
ก.ท.หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร�มาไม;น�อยกว;า 6 หน;วยกิต หรือผ;านการฝiกอบรมทางด�าน
การใช�คอมพิวเตอร�จากหน;วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได�รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน;วยงานของรัฐท่ีใช�เวลาการฝiกอบรมไม;น�อยกว;า 12 ชั่วโมง 

3. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย;างอ่ืนท่ีเทียบได�ไม;ตํ่ากว;านี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ.,ก.ท.
หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร�มาไม;น�อยกว;า 6 หน;วยกิต หรือผ;านการฝiกอบรมทางด�านการใช�
คอมพิวเตอร�จากหน;วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได�รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน;วยงานของรัฐท่ีใช�เวลาการฝiกอบรมไม;น�อยกว;า 12 ชั่วโมง 
 

ความรู�ความสามารถท่ีต�องการ 
 1.  ความรู�ท่ีจําเป%นประจําสายงาน ประกอบด�วย 
              1.1 ความรู�ท่ีจําเป%นในงาน (ความรู�เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
              1.2 ความรู�เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู;หัว 
  1.3 ความรู�เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
  1.4 ความรู�เรื่องกฎหมาย (ความรู�เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
  1.5 ความรู�เรื่องการจัดการความรู� 
 2. ทักษะท่ีจําเป%นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน;ง ประกอบด�วย 
   2.1 ทักษะการใช�คอมพิวเตอร� 
   2.2 ทักษะการประสานงาน 
   2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
   2.4 ทักษะการบริหารข�อมูล 
 

ระยะเวลาการจ�าง ไม;เกิน  4  ป? 
 

อัตราค(าตอบแทน  เดือนละ  9,400  บาท 
 


