ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี
ประจาปีงบประมาณ 2559
............................................................
ด้วยเทศบาลนครนนทบุ รี จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้ างในตาแหน่งที่ว่าง
ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง (งบประมาณ ๒๕๕8 – ๒๕60) (แก้ไขครั้งที่ 4) จานวน 77 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี
อาศัยอานาจตามความในข้อ 4, 8, 9, 18, 19, 24 และ 28 แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑.๑.1 ตาแหน่งสาหรับผู้คุณวุฒิ
กองวิชาการและแผนงาน
1. ตาแหน่งผู้ช่วยนิติกร
จานวน 1 อัตรา
๑.๑.2 ตาแหน่งสาหรับผู้มีทักษะ
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จานวน 11 อัตรา
๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. ตาแหน่งคนงาน
จานวน 39 อัตรา
2. ตาแหน่งคนงานประจารถขยะ
จานวน 26 อัตรา
(รายละเอียด ปรากฏอยู่ในเอกสารการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้)
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้ สมั ครคัดเลื อกซึ่ งจะได้ รับการจ้ างเป็ นพนั กงานจ้าง ต้องมี คุ ณสมบั ติทั่ วไป และมี คุ ณสมบั ติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคล...

-๒(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็ นผู้ มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะทีป่ รากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองถิ่น
(7) ไม่เป็ น ผู้ เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิ พากษาถึงที่สุ ด ให้ จาคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกในวั นท าสั ญญาจ้ าง จะต้ องไม่ เป็ นผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อง
กรรมการพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของพนักงานจ้าง โดยต้องได้รับ
วุฒิการศึกษา มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตาแหน่งนั้นๆ ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี กาหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา
08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง
สานักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่ แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จานวน 4 รูป และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ-สกุล ที่ด้านหลังรูปถ่าย
3.2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ฉบับ
3.2.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร ที่รับรองว่า
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับพนักงานเทศบาล
3.2.5 สาเนาใบคุณ วุฒิก ารศึก ษา (ภาษาไทย) ที่แ สดงว่า เป็น ผู้มีวุฒิก ารศึกษา
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
3.2.6 สาเนา...

-๓3.2.6 สาเนาใบสาคัญทางทหาร ได้แก่ สด.9 และ สด.43 หรือ สด.8 (กรณีผู้สมัคร
คัดเลือกเป็นเพศชาย) จานวน 1 ฉบับ
3.2.7 สาเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก จานวน 1 ฉบับ
(กรณีตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
3.2.8 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีชื่อตัว
และหรือชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.2.9 ผู้ค้าประกัน (ต้องเป็นข้าราชการระดับชานาญงาน หรือระดับปฏิบัติการขึ้นไป)
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้ค้าประกัน จานวน 1 ฉบับ
3.2.10 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับรอง (หนังสือรับรองบุคคล) จานวน 1 ฉบับ
3.2.11 หนังสือรับรองการทางาน กรณียื่นใบสมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
จานวน 1 ฉบับ
3.2.12 พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้
ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
สาเนาเอกสารที่ยื่นในการสมัคร ผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ
3.3 ผู้สมัครคัดเลือกมีสิทธิสมัครคัดเลือกได้เพียงคนละ 1 ตาแหน่งเท่านั้น
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 การสมั ครคั ดเลื อกตามประกาศนี้ ถือว่าผู้ สมั ครคั ดเลื อกเป็ นผู้ ลงรายมือชื่ อสมัคร
และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการหากผู้ สมัครจงใจกรอกข้อมูล
หรือแนบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
4.2 ผู ้ส มัค รคั ดเลื อกจะต้ องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ าเป็ นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก
โดยผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี
ความผิ ดพลาดอันเนื่ องมาจากผู้ สมั ครคัดเลื อก หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลั กฐานคุณวุฒิ ซึ่ งผู้ สมัคร
คัดเลือกนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ โดยให้ถือเป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เทศบาลนครนนทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 30 กันยายน 2559
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์บริหารงานบุคคล ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 2 อาคาร 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อาเภอเมือ งนนทบุรี จัง หวัด นนทบุรี และ www.nakornnont.go.th หรือ สอบถามรายละเอีย ดได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0505 ต่อ 1325
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการด าเนิ นการคั ดเลื อกบุ คคลเพื่ อบรรจุ เป็ นพนั กงานจ้ าง เทศบาลนครนนทบุ รี
จะเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กาหนดไว้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการแห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
6.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ใช้วิธีการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ
การสอบสัมภาษณ์ กาหนดคะแนนเต็ม 300 คะแนน
6.1.1 ภาคความรู้...

-๔6.1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทศบาล
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน
6.1.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่กาหนดไว้
ในทะเบียนตาแหน่งพนักงานจ้าง (แนบท้ายประกาศรับสมัครนี้)
6.1.3 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
6.2 พนักงานจ้างทั่วไป ใช้วิธีการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กาหนดไว้
7.1 ผู้ ผ่ านการคัดเลือกต้องเป็นผู้ ส อบได้คะแนนในการคัดเลื อกแต่ล ะภาคไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
7.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนรวมทุกภาค ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
8. ระยะเวลาการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจจะทาสัญญาจ้างไม่เกิน 3 ปี สาหรับพนักงานจ้างทั่วไปจะทาสัญญาจ้าง
ไม่เกิน ๑ ปี
อนึ่ ง ถ้าปรากฏว่ามีก ารทุ จริตหรือ ส่ อไปในทางทุ จริตอัน อาจท าให้ เกิ ดความไม่ เป็ น ธรรม
ในการคัดเลือก อาจพิจารณาให้ยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือยกเลิกการสอบเฉพาะวิชา หรือเฉพาะภาควิชา
ที่เกิดการทุจริตหรือยกเลิกการคัดเลือกเฉพาะรายที่เกิดการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควรได้
สาหรับผู้ที่ทุจริตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอีก
และไม่มีสิทธิสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรีอีกต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

(นายสมนึก ธนเดชากุล)
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
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ตาแหน่งพนักงานจ้างทีร่ ับสมัคร
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี
ประจาปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559
ชื่อตำแหน่ง
หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบหลัก คุณสมบัตเิ ฉพำะตำแหน่ง
สำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่ำตอบแทน

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ให้ได้รับค่ำตอบแทน
9,400 บำท
ดังกล่ำว และปฏิบตั ิงำนอื่นตำมที่ผู้บงั คับบัญชำ ใบอนุญำตขับรถยนต์ตำมกฎหมำย
และเงินเพิม่
มอบหมำย
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีทกั ษะในงำน กำรครองชีพชั่วครำว

1.พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มที ักษะ) - ขับรถยนต์ บำรุงรักษำ ทำควำมสะอำดรถยนต์ - มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำม
และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ในกำรใช้รถยนต์ ชำนำญงำนในหน้ำที่ และได้รับ

ที่จะปฏิบัตไิ ม่ตำกว่
่ ำ 5 ปี โดยจะต้องมี

หนังสือรับรองจำกหน่วยงำนหรือ
ส่วนรำชกำร
พนักงำนทัว่ ไป
1.คนงานประจารถขยะ

- ปฏิบัติหน้าทีจ่ ัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร - มีความสามารถเหมาะสม
บ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การนาขยะ ในการปฏิบัติหน้าที่
มูลฝอยไปทาลาย และปฏิบตั ิหน้าที่อนื่ ที่เกีย่ วข้อง

2,000 บำท

รวมค่ำตอบแทน
11,400 บำท

ให้ได้รับค่ำตอบแทน
9,000 บำท
และเงินเพิม่
กำรครองชีพชั่วครำว
1,000 บำท

รวมค่ำตอบแทน
10,000 บำท
2.คนงาน

- ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้แรงงำนทั่วไป และปฏิบัติงำน - มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เหมำะสม ให้ได้รับค่ำตอบแทน

ตำมทีผ่ ู้บังคับบัญชำมอบหมำย

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่

9,000 บำท
และเงินเพิม่
กำรครองชีพชั่วครำว
1,000 บำท

รวมค่ำตอบแทน
10,000 บำท
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ชื่อตำแหน่ง
หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบหลัก คุณสมบัตเิ ฉพำะตำแหน่ง
กองวิชำกำรและแผนงำน

ค่ำตอบแทน

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ชว่ ยนิตกิ ร

- ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น

- ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่น

ให้ได้ค่ำตอบแทน

(ผู้มคี ุณวุฒ)ิ

ทีต่ ้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร

ทีเ่ ทียบเท่ำในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำ

15,000 บำท

ในกำรทำงำนปฏิบัติงำนด้ำนนิติกำร ภำยใต้ หรือทำงนิติศำสตร์ กฎหมำย หรือใน
กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัตงิ ำนอื่น สำขำวิชำหรือทำงอืน่ ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ

ตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย

ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ

สำหรับตำแหน่งนี้ได้

