ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลนครนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ 2562
............................................................
ตามที่ เทศบาลนครนนทบุ รี ได้ ประกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ จ้ า งเป็ น พนั ก งานจ้ า ง
สานกกการสาาารสสุแลละส่่แลดดล้มม ลละสานกกการศึกษา โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561
ถึ ง วั น ที่ 10 มกราคม 2562 แต่ เนื่ อ งจากมี ผู้ ส มั ค รไม่ เพี ย งพอต่ อ การขออนุ มั ติ จ้ า งซึ่ งเทศบาลนครนนทบุ รี
มีความจาเป็นต้องจ้างพนักงานจ้างในตาแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง รอบปีงบประมาณ
๒๕61 – ๒๕63 จานวน 72 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล
นครนนทบุรี นั้น
อาศัยอานาจตามความในข้อ 4, 8, 9, 18, 19, 24 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 28 ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบั บ ที่ 3) ลงวั น ที่ 1๓ สิ ง หาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด นนทบุ รี
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
๑.๑.1 ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ
สำนักกำรศึกษำ
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
- ผู้ช่วยครู (คณิตศาสตร์)
- ผู้ช่วยครู (ภาษาญี่ปุ่น)
- ผู้ช่วยครู (บรรณารักษ์)
๑.๑.2 ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
สำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
- พนักงานขับรถยนต์
- คนงานประจารถดูดสิ่งปฏิกูล
- คนงานประจารถขยะ
สำนักกำรศึกษำ
- พนักงานขับรถยนต์
- แม่ครัว

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3
1
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

จานวน 2 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 12 อัตรา
จานวน 2 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
1.2 พนักงานจ้าง...

-๒๑.2 พนักงำนจ้ำงทั่วไป
สำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
- พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป
จานวน 2
- คนงานประจารถดูดสิ่งปฏิกูล
จานวน 8
- คนงานประจารถขยะ
จานวน 18
- คนงาน
จานวน 19
สำนักกำรศึกษำ
- ภารโรง
จานวน 1
(รำยละเอียดปรำกฏอยู่ในเอกสำรกำรรับสมัครแนบท้ำยประกำศนี้)

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้สมัครคัดเลือกซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณ สมบัติทั่วไป และมีคุณ สมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ สมั ครคั ดเลื อกต้ องมี คุ ณสมบั ติ ทั่ วไป และไม่ มี ลั กษณะต้ องห้ าม ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เ ป็น ผู ้ม ีก ายทุพ พลภ าพจนไม่ส ามารถป ฏิบ ัต ิห น้า ที ่ไ ด้ ไร้ค วามสามารถ
หรื อจิ ตฟั่ นเฟื อนไม่ สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่ ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่ เป็ นลั กษณะต้ องห้ ามเบื้ องต้ น
สาหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็ นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เ ป็น ผู ้เ คยถูก ลงโทษให้อ อก ปลดออก หรือ ไล่อ อกจากราชการ รัฐ วิส าหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่ เป็ นข้าราชการหรือลู กจ้ างของส่ วนราชการ พนั กงานหรือลู กจ้ างของหน่ วยงานอื่ นของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมำยเหตุ ผู ้ผ่านการคัด เลือ กในวันทาสัญ ญาจ้าง จะต้องไม่เป็น ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือ ง
กรรมการพรรคการเมื อง เจ้ าหน้ าที่ ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่ น คณะผู้ บริหารท้ องถิ่น สมาชิกสภาท้ องถิ่ น
ข้าราชการหรือ ลูก จ้างส่ว นราชการ พนัก งานหรือ ลูก จ้า งของหน่ว ยงานอื่นของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือ พนัก งาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติ...

-๓2.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ผู้ ส มัครจะต้องมีคุณ สมบัติ เฉพาะส าหรั บ ตาแหน่ง ตามที่ ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกั บ
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครคัดเลือก
3.1 ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ ารับ การคั ด เลื อ ก สามารถขอรับ และยื่ น ใบสมั ค รพร้อ มหลั ก ฐาน
ด้วยตนเอง ในระหว่ำงวันที่ 11 - 31 มกรำคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 นำฬิกำ
และเวลำ 13.00 – 16.30 นำฬิกำ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สานักปลัดเทศบาล ชั้น 3
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกำยชุดสุภำพ)
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รู ป ถ่ า ยปั จ จุ บั น หน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก และไม่ ใส่ แ ว่ น ตาด า ขนาด 1 นิ้ ว
ถ่ า ยครั้ ง เดี ย วกั น ไม่ เกิ น 6 เดื อ น นั บ ถึ ง วั น ปิ ด รั บ สมั ค ร จ านวน 3 รู ป และให้ ผู้ ส มั ค รเขี ย น ชื่ อ - สกุ ล
ที่ด้านหลังรูปถ่าย
3.2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3.2.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร (31 มกรำคม 2562)
ที่ รั บ รองว่ า ไม่ เ ป็ น โรคต้ อ งห้ า มตามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศก าหนดโรคที่ เ ป็ น ลั ก ษณ ะต้ อ งห้ า มเบื้ อ งต้ น
สาหรับพนักงานเทศบาล
3.2.5 ส าเน าระเบี ยน แสดงผลการเรี ย น (Transcript of Records) ภ ำษ ำไท ย
ที่ แ สดงว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงกั บ ต าแหน่ ง ที่ ส มั ค ร โดยจะต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาและได้ รั บ อนุ มั ติ
จากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (31 มกรำคม 2562) จานวน 1 ฉบับ
3.2.6 สาเนาปริญญาบัตร สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ สาเนาประกาศนียบัตร ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิ การศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร (31 มกรำคม 2562) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือขั้นประกาศนียบัตร
ของสถานศึ ก ษาใดนั้ น จะถื อ ตามกฎหมาย กฎ หรื อ ระเบี ย บที่ เกี่ ย วกั บ การส าเร็ จ การศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต ร
ของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 31 มกรำคม 2562
3.2.7 สาเนาใบสาคัญทางทหาร ได้แก่ สด.9 และ สด.43 หรือ สด.8 (กรณีผู้สมัคร
คัดเลือกเป็นเพศชาย) จานวน 1 ฉบับ
3.2.8 ส าเนาใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ร ถยนต์ ข องกรมการขนส่ ง ทางบก จ านวน 1 ฉบั บ
(กรณีตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
3.2.9 หนั ง สื อ รั บ รองการท างาน กรณี ยื่ น ใบสมั ค รเป็ น พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ
ตาแหน่ งพนั ก งานขั บ รถยนต์ , คนงานประจ ารถดู ดสิ่ งปฏิ กู ล , คนงานประจารถขยะ และแม่ ครัว (ผู้ มีทั ก ษะ)
จานวน 1 ฉบับ
3.2.10 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีชื่อตัว
และหรือชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.2.11 ผู้ค้าประกัน (ต้องเป็นข้าราชการระดับชานาญงาน หรือระดับปฏิบัติการขึ้นไป)
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้ค้าประกัน จานวน 1 ฉบับ
3.2.12 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับรอง (หนังสือรับรองบุคคล) จานวน 1 ฉบับ
3.2.13 พระภิกษุ...

-๔3.2.13 พระภิ ก ษุ ห รือสามเณร ทางราชการไม่ รับ สมัค รสอบ และไม่อ าจให้ เข้ าสอบได้
ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริห าร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
สำเนำเอกสำรที่ยื่นในกำรสมัคร ผู้สมัครต้องลงนำมรับรองเอกสำรด้วยตนเองทุกฉบับ
4. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
4.1 การสมัค รคัด เลือ กตามประกาศนี ้ ถือ ว่า ผู ้ส มัค รคัด เลือ กเป็น ผู ้ล งลายมือ ชื่อ สมัค ร
และรั บ รองว่ าข้ อ ความที่ แ จ้ งไว้ในใบสมั ค รถู ก ต้ อ ง และเป็ น ความจริงทุ ก ประการหากผู้ ส มั ค รจงใจกรอกข้ อ มู ล
หรือแนบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
4.2 ผู้ สมั ครคั ดเลื อกจะต้ องรั บผิ ดชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองว่ าเป็ นผู้ มี คุ ณสมบั ติ ทั่ วไป
ไม่มีลั กษณะต้องห้ าม และมีคุณสมบั ติเฉพาะส าหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลื อก โดยผู้ สมัครคัดเลื อก
ต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดต่ า งๆ ในใบสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตรงตามความเป็ น จริง ในกรณี ที่ มี ค วามผิ ด พลาด
อันเนื่องมาจากผู้สมัครคัดเลือก หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกนามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็ นไปตามประกาศรับสมัครคั ดเลือก ให้ ถือว่าผู้ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก
ในครั้งนี้ โดยให้ถือเป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
เทศบาลนครนนทบุ รี จะประกาศรายชื่อผู้ มี สิ ทธิเข้ ารับการคั ดเลื อก ในวันที่ 8 กุ มภำพั นธ์ 2562
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์บริหารงานบุคคล ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
อ าเภอเมือ งนนทบุร ี จัง หวัด นนทบุร ี และ www.nakornnont.go.th หรือ สอบถามรายละเอีย ดได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0505 ต่อ 1325
6. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
คณะกรรมการดาเนิน การคัด เลือ กบุค คลเพื่อ จ้า งเป็น พนัก งานจ้า ง เทศบาลนครนนทบุรี
จะเป็ นผู้ ด าเนิ นการคั ดเลื อกตามหลั กเกณฑ์ ที่ คณะกรรมการฯ ก าหนดไว้ ภายใต้ หลั กเกณฑ์ และวิ ธีการแห่ งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
6.1 พนั ก งำนจ้ ำ งตำมภำรกิ จ ส ำหรั บ ผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ (ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยครูผู้ ดู แ ลเด็ ก , ผู้ ช่ ว ยครู
(คณิ ตศาสตร์ ) , ผู้ ช่ว ยครู (ภาษาญี่ ปุ่ น ) และผู้ ช่ ว ยครู (บรรณารักษ์ ) ) ใช้วิธีการประเมิ น สมรรถนะโดยวิธีก าร
สอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ กาหนดคะแนนเต็ม 300 คะแนน
6.1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สอบข้อเขียนอัตนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทศบาล
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน
6.1.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง สอบข้อเขียนอัตนัย (คะแนนเต็ม
100 คะแนน)
- ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ตามที่ ก าหนดไว้
ในทะเบียนตาแหน่งพนักงานจ้าง (แนบท้ายประกาศรับสมัครนี้)
6.1.3 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
6.2 พนักงาน...

-๕6.2 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจสำหรับผู้มีทักษะ (ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ , คนงานประจารถ
ดูดสิ่ งปฏิกูล , คนงานประจารถขยะ และแม่ครัว) ใช้วิธีการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบ
ภาคปฏิบัติเฉพาะตาแหน่ง
6.3 พนักงำนจ้ำ งทั่ว ไป (ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ทั่วไป , คนงานประจารถดูดสิ่งปฏิกูล ,
คนงานประจารถขยะ , คนงาน และภารโรง) ใช้วิธีก ารประเมิน สมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบ
ภาคปฏิบัติเฉพาะตาแหน่ง
7. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กจากคณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กาหนดไว้
7.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการคัดเลือกแต่ละภาคไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
7.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนรวมทุกภาค ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
8. ระยะเวลำกำรจ้ำง
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไปจะทำสัญญำจ้ำงไม่เกิน 1 ปี
อนึ่ ง ถ้ า ปรากฏว่ า มี ก ารทุ จ ริ ต หรื อ ส่ อ ไปในทางทุ จ ริ ต อั น อาจท าให้ เกิ ด ความไม่ เป็ น ธรรม
ในการคัดเลือก อาจพิจารณาให้ยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือยกเลิกการสอบเฉพาะวิชา หรือเฉพาะภาควิชา
ที่เกิดการทุจริตหรื อยกเลิ กการคัด เลื อกเฉพาะรายที่ เกิ ดการทุ จริต หรือส่ อไปในทางทุ จริตตามแต่จะเห็ นสมควรได้
ส าหรั บ ผู้ ที่ ทุ จ ริ ต และผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริต หรื อ ส่ อ ไปในทางทุ จริ ต จะไม่ มี สิ ท ธิ เข้ ารับ การคั ด เลื อ กอี ก
และไม่มีสิทธิสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรีอีกต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

(นายสมนึก ธนเดชากุล)
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

การประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
1. ความรู้
(ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตาแหน่งที่จะจ้าง)
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสาหรับงานที่จะจ้าง)
2.1 มีทักษะ
2.2 มีความสามารถ
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล
3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
3.3 มนุษยสัมพันธ์
3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ
3.5 ฯลฯ
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน
โดยวิธีสัมภาษณ์
หรือทดลองปฏิบัติ

30
โดยวิธีสัมภาษณ์
หรือทดลองปฏิบัติ
20
20
10
10
5
5
100

โดยวิธีสัมภาษณ์
หรือทดลองปฏิบัติ

หน้าที่ 1

ตำแหน่งพนักงำนจ้ำงที่รับสมัคร
แนบท้ำยประกำศเทศบำลนครนนทบุรี
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี
ประจำปีงบประมำณ 2562 ลงวันที่ 10 มกรำคม 2562
สำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. ตำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ (งำนบริกำรรักษำควำมสะอำด)
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
ขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถ และความชานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
หรือส่วนราชการ
ระยะเวลำกำรจ้ำง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
อัตรำว่ำง
2 อัตรา
ค่ำตอบแทน
ให้ ได้รั บ ค่าตอบแทน 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว คราว 2,000 บาท
รวมค่าตอบแทน 11,400 บาท
2. ตำแหน่งคนงำนประจำรถขยะ (งำนบริกำรรักษำควำมสะอำด)
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การนาขยะมูลฝอยไปทาลาย
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี
โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
ระยะเวลำกำรจ้ำง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
อัตรำว่ำง
12 อัตรา
ค่ำตอบแทน
ให้ได้รับค่าตอบแทน 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
รวมค่าตอบแทน 11,400 บาท
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3. ตำแหน่งคนงำนประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล (งำนลอกท่อระบำยนำ)
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูลตามอาคารบ้านเรือน โดยปฏิบัติงานประจารถดูดสิ่งปฏิกูล
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี
โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
ระยะเวลำกำรจ้ำง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
อัตรำว่ำง
1 อัตรา
ค่ำตอบแทน
ให้ได้รับค่าตอบแทน 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
รวมค่าตอบแทน 11,400 บาท
4. ตำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ทั่วไป (งำนบริกำรจัดกำรมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรำยจำกชุมชน , งำนลอกท่อ
ระบำยนำ)
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างทั่วไป
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
ขับรถยนต์ บารุงรักษาทาความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถ และความชานาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
ระยะเวลำกำรจ้ำง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
อัตรำว่ำง
2 อัตรา
ค่ำตอบแทน
ให้ ได้รั บ ค่าตอบแทน 9,000 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท
รวมค่าตอบแทน 10,000 บาท
5. ตำแหน่งคนงำนประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล (งำนบริกำรสิ่งปฏิกูล และงำนลอกท่อระบำยนำ)
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างทั่วไป
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูลตามอาคารบ้านเรือนโดยปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ระยะเวลำกำรจ้ำง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
อัตรำว่ำง
8 อัตรา
ค่ำตอบแทน
ให้ได้รับค่าตอบแทน 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท
รวมค่าตอบแทน 10,000 บาท

หน้าที่ 3
6. ตำแหน่งคนงำนประจำรถขยะ (งำนบริกำรรักษำควำมสะอำด)
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างทั่วไป
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การนาขยะมูลฝอยไปทาลาย
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ระยะเวลำกำรจ้ำง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
อัตรำว่ำง
18 อัตรา
ค่ำตอบแทน
ให้ ได้รับ ค่าตอบแทน 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท
รวมค่าตอบแทน 10,000 บาท
7. ตำแหน่งคนงำน (งำนบริกำรรักษำควำมสะอำด)
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างทั่วไป
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ระยะเวลำกำรจ้ำง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
อัตรำว่ำง
19 อัตรา
ค่ำตอบแทน
ให้ ได้รับ ค่าตอบแทน 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท
รวมค่าตอบแทน 10,000 บาท

หน้าที่ 4

สำนักกำรศึกษำ
1. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (งำนกำรศึกษำปฐมวัย)
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้ เรียนปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ ก) โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้ม
ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
- มี คุณวุฒิ ปริ ญญาตรีห รือคุณวุฒิ อื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์
เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดไว้
ใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ หรือ
- มี คุณวุฒิ ปริ ญญาตรีห รือคุณวุฒิ อื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์
และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
ระยะเวลำกำรจ้ำง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
อัตรำว่ำง
3 อัตรา
ค่ำตอบแทน
คุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ให้ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
ให้ได้รับค่าตอบแทน 15,800 บาท
2. ตำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ (งำนโรงเรียน)
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
ขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถ และความชานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
หรือส่วนราชการ
ระยะเวลำกำรจ้ำง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
อัตรำว่ำง
2 อัตรา
ค่ำตอบแทน
ให้ ได้รั บ ค่าตอบแทน 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว คราว 2,000 บาท
รวมค่าตอบแทน 11,400 บาท

หน้าที่ 5
3. แม่ครัว (งำนโรงเรียน)
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
ทาหน้าที่จัดเตรียมอาหาร ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับงานดังกล่าว หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใด
ที่เกี่ยวข้องสาหรับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของทางราชการ และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่การครัวเรือน มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติ
ไม่ต่ากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
ระยะเวลำกำรจ้ำง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
อัตรำว่ำง
1 อัตรา
ค่ำตอบแทน
ให้ ได้รั บ ค่าตอบแทน 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว คราว 2,000 บาท
รวมค่าตอบแทน 11,400 บาท
4. ตำแหน่งภำรโรง (งำนโรงเรียน)
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างทั่วไป
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
เปิ ด - ปิ ด ส านั ก งาน ทาความสะอาดพร้ อ มดู แลบริ เวณอาคารสถานที่ และทรัพ ย์สิ นของทางราชการ
ให้สะอาดพร้อมใช้งานและมิให้สูญหายหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ระยะเวลำกำรจ้ำง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
อัตรำว่ำง
1 อัตรา
ค่ำตอบแทน
ให้ ได้รั บ ค่าตอบแทน 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว คราว 1,000 บาท
รวมค่าตอบแทน 10,000 บาท

หน้าที่ 6
5. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (งำนโรงเรียน)
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ย วกั บ การท าหน้ า ที่ ห ลั ก ด้ านการจั ด การเรี ย นการสอนและส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น
ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย มี ก ารศึ ก ษา วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้
โดยเน้ น ความส าคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิยมที่ดีงาม ตลอดจนปฏิบัติง านอื่นที่เกี่ยวข้อ ง
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
- คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
(ดูรายละเอียดวิชาเอก และกลุ่มวิชาเอก ที่รับสมัครพนักงานจ้างตามรายละเอียดภาคผนวก ข.)
ระยะเวลำกำรจ้ำง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
อัตรำว่ำง
3 อัตรา
ค่ำตอบแทน
คุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
ให้ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
ให้ได้รับค่าตอบแทน 15,800 บาท

หน้าที่ 7
ภาคผนวก ข
รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี
ตาแหน่งผู้ช่วยครู
ตาแหน่ง

คุณวุฒิ/กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก

รหัสสาขาวิชา

ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์
1.1 คณิตศาสตร์
1.2 การสอนคณิตศาสตร์
1.3 การสอนคณิตศาสตร์ระดับ
1.4 คณิตศาสตร์ศึกษา
มัธยมศึกษา
1.6 การศึกษาคณิตศาสตร์
1.5 คณิตศาสตร์ประยุกต์
1.8 สถิติคณิตศาสตร์
1.7 สถิติ
1.10 คณิตศาสตร์สถิติ
1.9 สถิติประยุกต์
1.11 สถิติศาสตร์
- กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกคณิตศาสตร์ ที่ ก.ท. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
หรือที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
3.1 ภาษาญี่ปุ่น
3.2 การสอนภาษาญี่ปุ่น
3.3 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะ
3.4 การสอนวิชาภาษาปัจจุบัน
ภาษาต่างประเทศ
ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
- กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ที่ ก.ท. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
หรือที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์
1.1 บรรณารักษ์
1.2 บรรณารักษศาสตร์
1.3 บรรณารักษศาสตร์และ
1.4 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
สารนิเทศศาสตร์
ศาสตร์
- กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกบรรณารักษ์ ที่ ก.ท. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
หรือที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

