ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕6
............................................................
ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตําแหน่ง
ที่ว่างตามกรอบอัตรากําลัง ๔ ปี ของพนักงานจ้าง (งบประมาณ ๒๕๕6-๒๕๕9) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
และอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔, ๘, ๙, ๑๘, ๑๙, ๒๔ และ ๒๘ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 10/2555
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ที่จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑.๑.๑ ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ
(ตําแหน่งที่รับสมัครตามรายละเอียดแนบท้าย)
๑.๑.2 ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ
(ตําแหน่งที่รับสมัครตามรายละเอียดแนบท้าย)
๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป
(ตําแหน่งที่รับสมัครตามรายละเอียดแนบท้าย)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กซึ่ ง จะได้ รั บ การจ้ า งเป็ น พนั ก งานจ้ า ง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัตทิ ั่วไป
ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มี...

-๒(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สําหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กตํ า แหน่ ง ใดจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง นั้ น
ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี กําหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้
๓. การสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร
๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
๓.๒ ผู้สมัครคัดเลือกมีสิทธิเลือกตําแหน่งที่สมัครได้คนละ ๑ ตําแหน่งเท่านั้น
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ (พร้อมลายมือชื่อ
ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้อง)
๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันรับสมัคร จํานวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ-สกุล ที่ด้านหลังรูปถ่าย
๔.๓ สําเนา...

-๓๔.๓ สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทร.๑๔) จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมลายมือชื่อ
สําเนาถูกต้อง) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล หรือสถานภาพสมรส และอื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับสําเนา
ทะเบียนบ้านให้แนบสําเนาหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย
๔.๔ ใบรับรองแพทย์ ทีร่ ับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนด
โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สําหรับพนักงานเทศบาล
๔.๕ สําเนาใบคุณวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
๔.๖ สํ า เนาใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ร ถยนต์ ข องกรมการขนส่ ง ทางบก จํ า นวน ๑ ฉบั บ
(กรณีตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
๔.๗ ผู้ค้ํ า ประกัน (ต้อ งเป็น ข้า ราชการ ระดับ ๔ ขึ้น ไป) และถ่า ยสํา เนาบัต ร
ข้าราชการ ของผู้ค้ําประกันพร้อมทั้งผู้ค้ําประกันรับรองสําเนาถูกต้องมาด้วย ๑ ฉบับ
๔.๘ หนัง สือ รับ รองการทํา งาน หรือ เอกสารอื่น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ตํา แหน่ง ที่ส มัค ร
จํานวน ๑ ฉบับ
สําเนาเอกสารที่ยื่นในการสมัครผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ
สําหรับการรับสมัครครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใด
มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน เทศบาลนครนนทบุรี จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร และไม่มีสิทธิ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เทศบาลนครนนทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 12
มีนาคม ๒๕๕6 ณ สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
๖. การดําเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เทศบาล
นครนนทบุรี จะเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กําหนดไว้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการ
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กําหนดไว้
พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น สมรรถนะโดยวิ ธี ก ารสอบข้ อ เขี ย นและ
การสอบสัมภาษณ์
๑.ภาคความรู้...

-๔๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทศบาล
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
- ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- ทดสอบความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
ทะเบียนตําแหน่งพนักงานจ้าง (แนบท้ายประกาศรับสมัครนี้)
๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในแต่ละภาค
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
พนักงานจ้างทั่วไป ใช้วิธีการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
๘. ระยะเวลาการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจจะทําสัญญาจ้างไม่เกิน ๒ ปี สําหรับพนักงานจ้างทั่วไป
จะทําสัญญาจ้างไม่เกิน ๑ ปี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕6

(นายสมนึก ธนเดชากุล)
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

ตําแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2556 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
สํานักปลัดเทศบาล
สังกัด
ชื่อตําแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สํานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานดับเพลิง ทําหน้าที่เป็นพนักงานประจํารถดับเพลิง
ช่วยเหลือในการดับเพลิงประจํารถบรรทุกน้ํา
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขับรถบรรทุกน้ําหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
เฉพาะตําแหน่ง
หรือคุณวุฒิ

1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง
และน้ํายาเคมีต่างๆ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทา
สาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานที่จัดฝึกให้
จากหนวยงานทจดฝกให
* หมายเหตุ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
พนักงานดับเพลิง เนื่องจากเป็นตําแหน่งที่
จะต้องลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมและ
ปฏิบัติตามข้อบังคับให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้จึงกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้
เพศชาย
- มีอายุระหว่าง 18-35 ปี
- มีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 165 เซนติเมตร
- มีสัดส่วนตามมาตรฐานตามค่าดัชนีมวลกาย
ที่แนบท้ายนี้
- ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ตําแหน่ง
เพศหญิง
- มีอายุระหว่าง 18-35 ปี
- มีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 158 เซนติเมตร
- มีสัดส่วนตามมาตรฐานตามค่าดัชนีวลกาย
ที่แนบท้ายนี้
- ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย เช่น วิ่ง ดันพื้น ลุกนั่ง เป็นต้น
- ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ตําแหน่ง

อัตรา
ค่าตอบ หมายเหตุ
แทน

5,340

สังกัด
ชื่อตําแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติ
เฉพาะตําแหน่ง
หรือคุณวุฒิ

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ปฏิบัติหน้าที่ในการขับเรือยนต์ หรือนายท้ายเรือ มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
2. นายท้ายเรือ
ตรวจซ่อมบํารุง รักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์
ควบคุมการเดินเครื่องยนต์ และปฏิบัติงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อัตรา
ค่าตอบ หมายเหตุ
แทน
6,050

ไม่ต่ํากว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาต
ขับเรือยนต์ตามกฎหมาย

3. ผู้ช่วยบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบุคคลของ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

8,340

เทศบาลและเมืองพัทยา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ดําเนินการเกี่ยวกับ การบริหาร กฎหมาย บริหารธุรกิจ
การจัดสอบ ดําเนินการออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุ การบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่
แต่งตั้งและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานบุคคล ติดต่อ
ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนา
บุคคล รวบรวมรายละเอียดข้อมูล เพื่อชี้แจงเหตุผล
ใ
ในการดํ
าํ เนินการเรือ่ื งขออนุมัติเกีย่ี วกับั งานบุคคล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เป็น
เรื่องการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน
จัดทําแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชี เรื่องการจ่าย
เงินเดือนของพนักงานเทศบาลหรือพนักงาน
เมืองพัทยา และลูกจ้างของเทศบาลหรือเมืองพัทยา
ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานทะเบียน
บริหารงานทะเบียนฯ และงานบัตรประจําตัวประชาชน โดยปฏิบัติ
หน้าที่ในการพิจารณา ทําความเห็น สรุปรายงาน
เสนอแนะและปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ
และคําสั่งเกี่ยวกับเรื่องการอนุญาต การจดและ
จัดทําทะเบียนราษฎร และทะเบียนต่างๆ การจัดทํา
บัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร กฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัว
ประชาชน การพิจารณาอนุญาตการ ขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชน การออกใบแทนบัตรประจําตัว
ประชาชน การจดทาทะเบยนบาน
การจัดทําทะเบียนบ้าน ทะเบยนคนเกด
ทะเบียนคนเกิด
ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย
การจัดทําทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่า
นี้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
กฎหมายหรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

8,340

สังกัด
ชื่อตําแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติ
เฉพาะตําแหน่ง
หรือคุณวุฒิ

อัตรา
ค่าตอบ หมายเหตุ
แทน

เกี่ยวข้อง
5.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ทะเบียน

ในฐานะผู้ปฎิบัติงานทะเบียนของเทศบาล ทําหน้าที่
รับเรื่องราวและดําเนินการเบื้องต้นในเรื่องทะเบียน
ราษฎร เช่น การจัดทําทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด
ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย การจัดทํา
ทะเบียนผู้ทีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
ธุรการ
ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวม
ข้อมูล และสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือ
วิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงาน
่
่ วทยาศาสตร
ิ ศ ์ วทยาศาสตรการแพทย
ิ ศ
์
ชางสาขาตางๆ
หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทํา
ทะเบียนยานพาหนะ การโอนกรรมสิทธิ์ ติดตาม
ให้มีการซ่อมบํารุงรักษา ซ่อมแซมตามกําหนดเวลาที่
ฝ่ายเทคนิคกําหนดไว้ จําหน่ายยานพาหนะที่ชํารุด
เสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง การตรวจ
สอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการ เก็บรักษาและ
ให้บริการเอกสารสําคัญของทางราชการ เช่น
ทะเบียนประวัติข้าราชการ ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้า
และอุตสาหกรรมและงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับ
สิทธิต่างๆ รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร
และจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น
และการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้
ไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ
การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ
การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงิน
การธนาคาร หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

6,050

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ 6,800/
ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. กค. หรือ ก.ท.รับรอง
7,460
ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมฯ
จากหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ
ื ช ี่ไ ้ ั
ั
ช
หรอเอกชนทไดรบการรบรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงหรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้
ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.ท. รับรอง
ซึ่งมีวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์
จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ
หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า
12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนี้ได้

สังกัด
ชื่อตําแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติ
เฉพาะตําแหน่ง
หรือคุณวุฒิ

อัตรา
ค่าตอบ หมายเหตุ
แทน

ดัชนีมวลกาย สําหรับผู้สมัครในตําแหน่งพนักงานดับเพลิง และพนักงานเทศกิจ
ค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index; BMI)
ค่าดัชนีมวลกายเป็นมาตรการ ซึ่งการคํานวนดัชนีมวลกาย มีดังนี้

ดัชนีมวลกาย =

น้ําหนักตัวเป็นกิโลกรัม
(ส่วนสูงเป็นเมตร)

* น้ําหนักปกติ มีค่าอยู่ระหว่าง 18.5 - 29.9 กิโลเมตร/ตารางเมตร 2
ดังนั้น สดสวนตามมาตรฐาน
สัดส่วนตามมาตรฐาน ตามค่
าดัชนีมวลกายต้องไม่น้อยกว่า 18.5 กโลเมตร/ตารางเมตร
กิโลเมตร/ตารางเมตร
ดงนน
ตามคาดชนมวลกายตองไมนอยกวา
และไม่เกินกว่า 29.9 กิโลเมตร/ตารางเมตร

ตําแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2556 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
สํานักการคลัง
สังกัด
ชื่อตําแหน่ง

ลักษณะงานงานที่ปฏิบัติ

สํานักการคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ปฏิบัติงานทางวิชาการคลัง ซึ่งมีลักษณะ
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
การเงินและการคลังของเทศบาล และพิจารณา
วางหลักเกณฑ์ ปรับปรุงวิธีการคลังของเทศบาล
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของเทศบาล

คุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่ง
หรืคุณวุฒิ

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้

อัตรา
ค่าตอบแทน

8,340

ไม่ต่ํากว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์
บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย
บริหารธุรกิจ การคลัง การจัด
การการคลัง หรือทางอื่น ที่ ก.ท.
กําหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ควบคุมการรับการจ่าย การกู้ยืมและการยืมเงิน
สะสมของเทศบาล ควบคุม และดําเนินการ
เกี่ยวกับการตัดเงินปี การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี
และการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาล
และการนําส่งเงินรายได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น จัดหา จัดซื้อ้ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็็บรักษา
ช่วยศึกษา ค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ
เช่นวิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา
การเสื่อมค่า การสึกหรอประโยชน์ใช้สอย
ค่าบริการอะไหล่ การบํารุงรักษา ความแข็งแรง
ทนทาน เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพ
ช่วยวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาจัดซื้อ
พัสดุ เป็็นต้น และปฏิบัติหน้าที่่อ่ื่นที่่เกี่่ยวข้อง

ปริญญาตรีหรือเทียบได้
ไม่ต่ํากว่านี้ทางกฎหมาย
ทางเศรษฐศาสตร์ ทางจัดการ
การคลัง ทางสังคมศาสตร์
ด้านพาณิชยศาสตร์ หรือ
บริหารธุรกิจ หรือทางอื่น
ที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้

8,340

หมาย
เหตุ

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุตามที่ได้รับ
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวท./6,800
มอบหมาย เช่น การจัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํา
ปวส./7,460
การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นําส่ง การซ่อมแซม กว่านี้ทางบัญชี เลขานุการ
และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
เทคนิคการตลาด การธนาคาร
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ การทําทะเบียน
และธุรกิจการเงิน เทคนิค
พัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐาน
วิศวกรรมโยธา เทคนิค
และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุและปฏิบัติหน้าที่
เขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล
อื่นที่เกี่ยวข้อง
พาณิชยการ บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป ช่างโยธา
ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล
หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค
การตลาด การธนาคาร
และธุรกิจการเงินเ เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิค
เขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล

พาณิชยการ บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป ช่างโยธา
ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล
หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดง
รายการคําร้อง คําขอคําอุทธรณ์หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือรายการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินภาษี ตรวจแบบแสดง
รายการและเอกสารแนบเรื่อง ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ คํานวณภาษี ค่าปรับเงินเพิ่ม

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวท./6,800

แจ้งการผลประเมิน คําชี้ขาดการอุทธรณ์
ชี้แจงให้เหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่น

ปวส./7,460
เทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํา
กว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ
เลขานุการ การตลาด การขาย
การธนาคาร และธุรกิจการเงิน
การจัดการ การบริหารธุรกิจ
ที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็น

การจัดเก็บภาษีอากร เช่น ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุม กิจการค้า ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตการทําน้ําแข็งเพื่อการค้า
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทําการโฆษณา
และใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจ
รักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียม
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียม
รับรองสําเนาทะเบียนราษฎร์ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ตามเทศบัญญัติ ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมาย
และเทศบัญญัติ ค่าอากรการฆ่าสัตว์
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียม
โรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคาร
พาณิชิ ย์์ ค่่าเช่่าโรงมหรสพ
โ
ค่า่ เช่า่ ตลาดสด
ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
และเงินฝากธนาคาร ค่าจําหน่ายเวชภัณฑ์
คําร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า
และค่าชดเชยต่าง ๆเป็นต้น รับเงินหรือควบคุม
การรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทํา
ทะเบียนต่าง ๆ เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสาร
หลักและเรื่องของ ผู้เสียภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น สอดส่องตรวจตรา
เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
รายได้อื่นค้างชําระ ควบคุมหรือดําเนินงาน
เกี่ยวกับการรวมรวบข้อมูลเพื่อจัดทํารายงาน
และปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้อง
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การคลัง

ตรวจรายละเอียดของฎีกาและเอกสารประกอบ
ฎีกาใบนําส่งเงินและเอกสารการคลังอื่น
เช่น ตรวจพิจารณาเหตุผลความจําเป็นในการ
เบิกจ่าย จํานวนเงิน งบประมาณคงเหลือ
และความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือไ้ เทียบได้
ไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ

เลขานุการ การตลาด การขาย
การธนาคาร และธุรกิจการเงิน
การจัดการ การบริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์หรือทางอื่นที่ ก.ท.
กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

ทางการบัญชี เลขานุการ
เทคนิคการตลาด การธนาคาร
ธุรกิจการเงิน พาณิชยการ

ปวท./6,800
ปวส./7,460

หลักฐานอื่น ๆ การจัดลําดับเอกสารประกอบ
ฎีกา ตรวจจํานวนเงินประจํางวดหรือเงิน
จัดสรร ตรวจความถูกต้องของบัญชีถือจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้างตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ
ในการขอรับบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทน
เงินทําขวัญ เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ตามสิทธิและ
เงินประเภทอื่นในลักษณะเดียวกันที่มีปัญหา
คํานวณเวลาราชการและยอดเงินที่จะต้องจ่าย
เก็บฎีกาและเอกสารประกอบฎีกา เอกสารและ
หลักฐานการขอรับเงิน หลักฐานการรับเงิน
จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณ ทะเบียนเงินยืม
ทะเบียนคุมการจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ
ทะเบียนเงินมัดจําประกันสัญญาและเงิน
ช่วยเหลือต่างๆ ฯลฯ รับผิดชอบและจัดทําฎีกา
เบิกเงิน จัดทํารายงานการเงินและรายงานต่างๆ
ตรวจสอบเรื่องราวการขออนุมัติเงินยืม
ทดรองจ่าย เงนยมสะสม
เงินยืมสะสม ตลอดจนการเสนอ
ทดรองจาย
เรื่องราวเพื่อเร่งรัดติดตามทวงถามเงินยืม
ค้างจ่าย การตั้งงบประมาณชดใช้เงินยืม
เงินสะสม การขอกู้เงิน ตรวจรับหลักฐาน
การค้ําประกันสัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย
ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ ร่างหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ ตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบ

การขาย การจัดการ การบริหาร

ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้
ไม่ต่ํากว่านี้ทางการบัญชี
เลขานุการ เทคนิคการตลาด
การธนาคาร ธุรกิจการเงิน
พาณิชยการ การขาย การจัดการ
การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.ท.
กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

ปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงานและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

6. ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ปฎิบัติง่นเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามที่ได้รับมอบ 1. ได้รับประกาศนียบัตร
ปวท./6,800
หมาย เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม เทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ปวส./7,460
ทางเทคนิค วิศวกรรมโยธาเทคนิค
การก่อสร้าง และบํารุงรักษาด้านช่างโยธา
การวางโครงการก่อสร้างในงานด้าน ช่างโยธา วิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถา
การให้คําปรึกษาแนะนําที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน ปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
โยธา เช่น ทางสะพาน ช่องน้ํา อาคาร อุโมงค์ ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ
เขื่อน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ
ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือทางอื่น
และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เป็นต้น ปฏิบัติงานสํารวจ ที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น สํารวจ เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

ทางเพื่อการก่อสร้าง สํารวจทดลองวัสดุ
หาคุณสมบัติของดิน สํารวจหาข้อมูลการจราจร

2. ได้รับประกาศนียบัตร
สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจอุตุนิยมวิทยา
ชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํา
คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ ซ่อม กว่านี้ทางเทคนิค วิศวกรรมโยธา
วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิค
ในการสํารวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
เป็นต้น และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ
ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือทางอื่น
ที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ

เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
7. พนักงานขับรถยนต์ ขับรถยนต์ บํารุงรักษา ทําความสะอาด
มีความรู้ ความสามารถ และ
รถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการ
ความชํานาญงานในหน้าที่
ใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
และได้รับใบอนุญาตขับ
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
รถยนต์ตามกฏหมาย
มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
ไม่ต่ํากว่า 5 ปี โดยจะต้องมี
หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
หรือส่วนราชการ
พนักงานจ้างทั่วไป
8 เจ้าหน้าที่
สํารวจข้อมูล

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานสํารวจที่
ไม่ยากภายใต้การกํากับตรวจสอบโดย
ใกล้ชิด หรือตามคําสั่งและปฏิบัติงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย

วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.3/ม.ศ.3) หรือเทียบเท่า

6,050

5,340

ตําแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2556 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
สํานักการช่าง
สังกัด
ชื่อตําแหน่ง

คุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่ง
หรือคุณวุฒิ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

อัตราค่า
ตอบแทน

สํานักการช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ช่วยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ 1.ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 8,340
และคํานวณ พิจารณาการตรวจสอบ

ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน

ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์และวิจัย

วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ

วางโครงการก่อสร้าง ให้คําปรึกษาแนะนํา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้
ในงานวิศกรรมโยธา เช่น อาคารโรงงาน

เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

อุตสาหกรรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ

และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

อู่เรือ หรือคานเรือ กําแพงคันดิน

วิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

โ
โครงสร้
า้ งสําํ หรับั รองรับั ถังั นํา้ํ ถังั นํา้ํ มันั

หรือื

ถังเก็บของเหลว อุโมงค์สาธารณะ

2.ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

และสํารวจออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูล

ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน

ทางวิศวกรรมโยธา และที่เกี่ยวกับ

วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ

การผังเมืองเพื่อวางโครงการ

หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้

ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

และระบบคมนาคม และการขนส่ง

และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ประเภททางหลวง เทศบาล สนามบิน

วิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

ทางวิ่ง สระว่ายน้ําสาธารณะ
งานผลิตน้ําประปา เป็นต้น
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ปฏิบัติงาน

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้

ที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการวิเคราะห์

ไม่ต่ํากว่านี้ทางเคมี เคมีเทคนิค

หรือทดสอบทางวิทยาศาสตร์

ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ ธรณีวิทยา

หรือทางเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหน้าที่

วิศวกรรมเคมี ปฐพีวิทยา

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น

เคมีคัลฟิสิกล์ ฟิลิกคัล หรือทางอื่น

การวิเคราะห์เคมีภัณฑ์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
สินค้า อาหาร วัตถุดิบ โลหะ สารอินทรีย์
สารอนินทรีย์ หรือสิ่งของอื่นๆ

เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

8,340

หมายเหตุ

เพื่อหาองค์ประกอบหรือคุณสมบัติ
ทางวิทยาศาสตร์ หรือปฏิบัติงาน
ด้านการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม วิจัยเรื่องต่างๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือการวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา การตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ทางเคมีเพื่อใช้บริโภค การหาความเข้มข้น
ของปริมาณสารต่าง ๆ ในน้ําบริโภค
เป็นผู้กําหนดอัตราส่วนการใช้สารเคมี
กับน้ํา ตลอดจนการ แนะนําการใช้
สารเคมีกับน้ําบริโภค และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

6,800/ปวท.

และงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้

หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขา

7,460/ปวส.

ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้

ที่ ก.พ.ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง

รับมอบหมาย เช่
รบมอบหมาย
เชนน รางโตตอบ
ร่างโต้ตอบ บับนทก
นทึก

ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ มาไมนอยกวา
ซงศกษาวชาคอมพวเตอร
มาไม่น้อยกว่า

ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติ

6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม

ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือ

ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์

วิชาการด้านใดด้านหนึ่ง การเก็บรักษา

จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา

จัดทําทะเบียนยานพาหนะ

ของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง

การโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามให้มีการซ่อม

จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

บํารุงรักษาซ่อมแซม ตามกําหนดเวลา

ที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า

ที่ฝ่ายเทคนิคกําหนดไว้

12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนด

จําหน่ายยานพาหนะที่ชํารุดเสื่อมสภาพ

ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง

สําหรับตําแหน่งนี้ได้ หรือ

การตรวจสอบ หรือเปลี่ยนแปลง

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

รายการเก็บรักษาและให้บริการ

หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทุกสาขา

เอกสารสําคัญของทางราชการ

ที่ ก.พ.ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง

การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสาร ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า
และจดบันทึก รายงานการประชุม

6 หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรม

เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์
จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนด

ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 6,800/ปวท.

ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธา

หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

7,460/ปวส.

ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การช่วยออกแบบ ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา

การควบคุมการก่อสร้าง และบํารุงรักษา

เทคนิควิศวกรรมสํารวจ

ด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้าง

เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม

ในงานด้าน ช่างโยธา การให้คําปรึกษา

ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ

แนะนําที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา

ช่างโยธาก่อสร้าง หรือทางอื่นที่ ก.ท.

เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ํา อาคาร

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน

สําหรับตําแหน่งนี้ได้

อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เป็นต้น ปฏิบัติงาน

หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

สํารวจต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา

ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา

เช่น สํารวจทางเพื่อการก่อสร้าง สํารวจ

เทคนิควิศวกรรมสํารวจ

และทดลองวัสด ทดลองหาคุ
และทดลองวสดุ
ทดลองหาคณสมบั
ณสมบตของดน
ติของดิน เทคนคสถาปตยกรรม
เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปตยกรรม
สถาปัตยกรรม
สํารวจหาข้อมูลการจราจร

ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ

สํารวจทางอุทกวิทยา

ช่างโยธาก่อสร้าง หรือทางอื่นที่ ก.ท.

สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ

สําหรับตําแหน่งนี้ได้

ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
และอุปกรณ์ ในการสํารวจ ทดลองทุกชนิด
ให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น
และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงาน

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

6,800/ปวท.

ที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า

หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

7,460/ปวส.

ที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากทางเทคนิค

ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า

ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจทดสอบ

เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ

สร้างส่วนประกอบ ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง อิเล็กโทรนิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.
แก้ไข ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร

กําหนดไว้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

สําหรับตําแหน่งนี้ได้ หรือ

ที่ต้องใช้ความละเอียดแม่นยํา

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

และเทคนิค พอสมควร ช่วยคํานวณ

หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า

รายการและประมาณราคาในการดําเนินงาน ช่างเครื่องเย็น และปรับอากาศ
ดังกล่าว รวบรวมข้อมูลและประวัติ

อิเล็กโทรนิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.

การซ่อมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์ ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก เกี่ยวกับ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

6,800/ปวท.

งานช่างเครื่องยนต์ ตามที่ได้รับ

หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

7,460/ปวส.

มอบหมายโดยปฏิบัติหน้าที่

ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล

อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง

ช่างกลโรงงาน หรือทางอื่นที่ ก.ท.

เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ

บํารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเครื่องยนต์

เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

ที่ต้องใช้ความละเอียด แม่นยํา และเทคนิค 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พอสมควร ช่วยคํานวณรายการ

หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางช่าง

จัดหา และประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์

เครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล

ที่จะใช้ในการดําเนินการดังกล่าว

ช่างกลโรงงาน หรืองานอื่นที่ ก.ท.

ควบคุม การเดินเครื่องยนต์

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ

ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น

เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

จัดทําสถิติ และทําบันทึกประวัติการซ่อม
บํารงรั
บารุ
งรกษา
กษา และปฏิ
และปฏบตหนาทอนทเกยวของ
บัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

6,050

ปรับปรุง บํารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางช่างไฟฟ้า
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

ช่างอิเล็กโทรนิกส์ หรือทางอื่นที่

เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์

ตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักรเครื่องยนต์

หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

ช่วยควบคุมการเดินเครื่องยนต์

ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์

และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น เบิกจ่าย

ช่างกลโรงงาน ช่างกล หรือทางอื่น

จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้

ที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ชิ้นส่วนอุปกรณ์และอาหลั่ยที่ใช้ใน

สําหรับตําแหน่งนี้ได้ หรือ

การปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่

2. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักร

อื่นที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งกรมเจ้าท่าออกให้ตามประเภทชั้น
และชนิดของเรือ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินเรือ หรือ
เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

6,050

พนักงานขับรถยนต์

ขับรถยนต์ บํารุงรักษา

มีความรู้ ความสามารถ และ

ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข

ความชํานาญงานในหน้าที่และ

ข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ

ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว

มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ

และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา

ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี

มอบหมาย

โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง

6,050

จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

มีความรู้ความชํานาญ ในการ

ขนาดเบา

ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไข

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี

ข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ของ

และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

เครื่องจักรกลขนาดเบา หรือ

และมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ

ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและ

ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี

ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา

โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง

มอบหมาย

จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป

มีความรู้ ความสามารถ

และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา

เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

6,050

พนักงานจ้างทั่วไป
พนกงานจางทวไป
คนงาน

มอบหมาย

5,340

ตําแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2556 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สังกัด
ชื่อตําแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติ
เฉพาะตําแหน่ง
หรือคุณวุฒิ

อัตราค่า
ตอบแทน หมายเหตุ

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วย
นักวิชาการ
สุขาภิบาล

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เพื่อส่งเสริมและพัฒา
การสุขาภิบาล ซึ่งหมายความรวมถึง
การอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะของ
สิ่งแวดล้อมทั่วๆไป อันมีผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
เพื่อสนับสนุน งานสาธารณสุข
ขั้นมูลฐานของชุมชน เช่น
ร่วมศึกษาค้นคว้าเพื่อการวิเคราะห์ วจย
รวมศกษาคนควาเพอการวเคราะห
วิจัย
วางแผนงานวิชาการสุขาภิบาล
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาและวิธีแก้ไข
รวมทั้งการกําหนดมาตรฐาน
งานสุขาภิบาลปฏิบัติงานทางด้าน
สุขาภิบาล โดยให้คําแนะนํา ตรวจสอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล
เช่น การจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
เบ็ดเสร็จ การจัดสุขาภิบาลอาหาร
การจัดอาคารสถานที่และการปรับปรุง
แก้ไขสิ่งแวดล้อมทั่วไปและ
เหตุรําคาญอื่นๆ แนะนําและ
ควบคุมการดําเนินงานของสถานที่
จําหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและน้ําแข็ง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้
ตลอดจนการเผยแพร่อบรม กิจกรรม
สุขาภิบาลแก่เจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง
และประชาชน อาจปฏิบัติงานรักษา
พยาบาลงานวิชาการส่งเสริมสุุขภาพ
งานวิชาการควบคุมโรค เช่น
การตรวจชันสูตรโรค การบําบัดรักษา

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่า
นี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์
อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมศาสตร์ เน้นทางวิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หรือทางอื่นที่ ก.อบต.
หรอทางอนท
ก อบต กาหนดวา
กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งได้

8,340

ผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารการส่งเสริม
ภาวะโภชนาการการทําลายแหล่ง
แพร่เชื้อพาหะนําโรคการควบคุม
แมลงนําโรค การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
เพื่อประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐาน
การสาธารณสุขของชุมชน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ช่วย
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการ
1.ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 8,340
นักวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแทพย์ โดยปฏิบัติหน้าที่ ทางเทคนิคการแพทย์ เคมี วิทยาศาสตร์
การแพทย์วิทยาศาสตร์การอาหาร
การแพทย์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น เจาะโลหิตเก็บวัตถุตัวอย่าง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป พฤกษศาสตร์
เช่น น้ําย่อยในกระเพาะอาหาร
ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา
น้ําในช่องท้อง หรือปอด น้ําไขสันหลัง ฟิสิกส์การแพทย์ เภสัชศาสตร์
นํามาตรวจวิเคราะห์ทางชีวเคมี
สัตววิทยา วิทยาศาสตร์สาขากีฏวิทยา
เพื่อหาสาเหตุ ความผิดปกติของร่างกาย วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
การตัดชิ้นเนื้อ ขูด หรือย้ายเซลล์
สาขาการจัดการศัตรูพืช การเกษตร
หรือเนื้อเยื่อ เพาะเชื้อในสัตว์ทดลอง คณิตศาตร์ ฟิสิกส์รังสี อาชีวอนามัย
ผ่า่ ตัดั อวัยั วะทดลอง เพือ่ื ชันั สูตรโรค
โ
วิศิ วกรรมสุขาภิบิ าลรังั สีเี ทคนิคิ
ทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่า
ตรวจนับและแยกชนิดของเซลล์
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
หรือเม็ดเลือดช่วยศึกษา ค้นคว้า
ตําแหน่งนี้ได้ หรือ
ทดลอง เกี่ยวกับการผลิตชีววัตถุ
2. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบ
เพื่อใช้ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางเภสัชศาสตร์
เช่น วัคซีน ท๊อกซอยด์ แอนติเจน
ที่มีหลักสูตรกําหนด ระยะเวลา
แอนติเซรุ่ม ฯลฯ การตรวจวิเคราะห์ ศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิ
เพื่อทราบชนิดและปริมาณของยาชีววัตถุ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง
หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็น
ที่มีส่วนประกอบไม่ยุ่งยากนักด้วยวิธี คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ทางเคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา ฯลฯ
เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
ตรวจสอบสารเสพติด สารไพโรเจน
ตรวจสอบเชื้อบัคเตรี สารเจือปนต่าง ๆ
ในอาหาร เช่น วัตถุกันบูด สีผสมอาหาร
สารพิษในวัตถุตัวอย่างจากคน
หรือสัตว์ที่ป่วยหรือตาย สารพิษ
ในอาหาร เครื่องสําอาง และ
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ศึศกษาสารวจสมุ
สงแวดลอมอน
กษาสํารวจสมนไพร
นไพร
ตามท้องถิ่นต่าง ๆ และจําแนกชื่อชนิด
ตามหลักพฤกษศาสตร์และเภสัช

วินิจฉัยสกัดสาระสําคัญ ศึกษา
คุณสมบัติทาง เคมีฟิสิกส์ ศึกษา
สูตรโครงสร้างสรรพคุณและพิษ
ที่มีต่อสัตว์ทดลองการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
รวบรวมข้อมูล จัดทํารายงานผลการ
วิเคราะห์ทดสอบต่าง ๆ ตรวจซ่อมดูแล
บํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ที่มีส่วนประกอบไม่สลับซับซ้อนมากนัก
เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรังสีการแพทย์ เช่น ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่านี้
3. ผู้ช่วย
นักรังสีการแพทย์ จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์และ ทางรังสีเทคนิค หรือทางอื่นที่ ก.พ.
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านรังสีวินิจฉัย กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือรังสี สําหรับตําแหน่งนี้ได้
ฟิสิกส์ จัดท่าผู้ป่วย ถ่ายและบันทึกภาพ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่อง
รังสีเอ๊กซ์ และเครื่องมือชนิดอื่น ๆ

4 ผู้ช่วย
4.
เจ้าพนักงาน
ธุรการ

ปฏิ
ป บิ ัติงานเกีีย่ วกับั งานธุรการและ
1. ได้
ไ ร้ ับประกาศนี
ป
ยี บััตรวิิชีพเทคนิิค
งานสารบรรณต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขา
หรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง
ร่างโต้ตอบบันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูล ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า
และสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค
6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
หรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง
หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
การเก็บรักษาจัดทําทะเบียนยานพาหนะ ที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
การโอนกรรมสิทธิ์ติดตามให้มีการซ่อม 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนด
บํารุงรักษา ซ่อมแซมตามกําหนดเวลา ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ที่ฝ่ายเทคนิคกําหนดไว้
ตําแหน่งนี้ได้ หรือ
จําหน่ายยานพาหนะที่ชํารุดเสื่อมสภาพ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง
หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขา ที่
การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลง
ก.พ. ก.ค.หรือ ก.ท. รับรอง
รายการเก็บรักษา และให้บริการ
ซึ่งมีวชิ าคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า
เอกสารสําคัญของทางราชการ
6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
เช่น ทะเบียนประวัติข้าราชการ
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์
ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าอตสาหกรรม
ทะเบยนทเกยวกบการคาอุ
ตสาหกรรม จากหนวยงานรฐ
จากหน่วยงานรัฐ สถาบั
สถาบนการศกษา
นการศึกษา
และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิ ของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง
ต่างๆ รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียม
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

8,340

6,800/7,460

ปวท./ปวส.

เอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
เป็นต้น และการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็น
เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และ จัดส่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
5. ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ธุรการ หนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.พ.
เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์ม หรือ ก.ท. รับรองซึ่งศึกษาวิชา
และร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ
คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข
หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
และตัวหนังสือพิมพ์ และคัดสําเนา
คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษา
หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสาร หลักฐาน ของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก
และคัดลอกลงรายงานต่าง ๆ
ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
ช่วยจัดหาดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรม
ครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูล
ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
และสถิติทั่วไป ช่วยทําบันทึกย่อเรื่อง
ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่อง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ช่วยติดต่อ
อํานวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ทีเี่ กียี่ วข้อ้ ง

6,050

6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 6,800/7,460
การเงินและบัญชี ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย เช่น การรวบรวม หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี
ปวท./ปวส.
รายละเอียดต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทํา พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ
งบประมาณประจําปี ทําฎีการเบิกเงิน การจัดการทั่วไป สําหรับทางการ
เช่น บัญชีเงินสดประจําวัน บัญชี
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
เงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท
ตรวจสอบใบสําคัญหมวดรายจ่าย
หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนด ว่าใช้เป็น
ตรวจทานงบใบสําคัญที่ไม่มีปัญหา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ทํารายงานการเงินเป็นประจําทุกเดือน 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป สําหรับทางการ
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

7. ผ้ผูช่ววยเจาหนาท
ยเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบใบสํ
ตรวจสอบใบสาคญทไมมปญหาหรอกฏ
าคัญที่ไม่มีปัญหาหรือกฏ ไดรบประกาศนยบตรวชาชพ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(ปวช )
การเงินและบัญชี ระเบียบที่ชัดแจ้งอยู่แล้ว ลงทะเบียนและ หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี
เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ

6,050

การเงินและบัญชีคัดแยกประเภท
ใบสําคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทําใบเบิก
และใบนําส่งเงิน ช่วยทําฎีกา
เบิกเงินช่วยนําฝากและเบิกเงิน
จากธนาคารช่วยตรวจนับและรับจ่าย
เงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน ช่วยรวบรวม
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณ และการขออนุมัติเบิกเงิน
งบประมาณช่วยทําบัญชีบางประเภท
บัญชี รับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ
และการจัดการทั่วไป
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี มาไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.
กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้

8. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิด ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
บันทึกข้อมูล ของบัตรที่ได้วางรูปไว้แล้ว หรือให้ตรงกับ เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขา ซึ่งศึกษา
กระดาษเทปหรือเทปแม่เหล็ก หรือ
วิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อย กว่า
จานแม่เหล็กที่จําแนกไว้แล้ว
6 หน่วยกิตและมีความสามารถ
บันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือเทป หรือ ในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่า
จานแม่เหล็ก เพื่อใช้กับเครื่อง
นาทีละ 42 คํา และภาอังกฤษไม่น้อยกว่า
คอมพิวิ เตอร์โ์ ดยใช้
ใ เ้ ครือ่ื งเจาะ
นาทีลี ะ 30 คําํ
หรือเครื่องบันทึกและปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง

6,050

9. พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน
ขับเครื่อง
บํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง
จักรกลขนาดเบา เล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกล
ขนาดเบา หรือปฏิบัติงานอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตาม
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6,050

มีความรู้ความชํานาญในการ
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี
และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
และมีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี
โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

พนักงานจ้างทั่วไป
10. พนักงาน
ขับรถยนต์ บํารุงรักษา ทําความสะอาด มีความรู้ความสามารถและความ
ขับรถยนต์ทั่วไป รถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ชํานาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาต
ในการใช้รถยนต์ดังกล่าวและปฏิบัติ
ขับรถยนต์ตามกฏหมาย
งานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
11. คนงานประจํา
รถขยะ

ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตาม
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการ
อาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมลฝอย
อาคารบานเรอนและทรองรบขยะมู
ลฝอย ปฏบตหนาท
ปฏิบัติหน้าที่
การนําขยะมูลฝอยไปทําลาย
ยังที่ทําลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

5,340

5,340

12. คนงาน

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและ
ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย

13. คนงานประจํารถ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ
ดูดสิ่งปฏิกูล ดูดสิ่งปฏิกูลตามอาคารบ้านเรือนโดย
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

14. ภารโรง

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่

5,340

มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

5,340

เปิด - ปิด สํานักงาน ทําความสะอาด มีความสามารถเหมาะสมในการ
บริเวณอาคารสถานที่และดูแลทรัพย์สิน ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ในการ
ของทางราชการมิให้สูญหายและ
ซ่อมแซม ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ได้
ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติงานตามที่ผ้บู ังคับบัญชา
มอบหมาย

5,340

ตําแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2556 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
สํานักการศึกษา
สังกัด
ชื่อตําแหน่ง
สํานักการศึกษา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักวิชาการเงิน
และบัญชี

2. ผู้ช่วยบรรณารักษ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติ
เฉพาะตําแหน่ง
หรือคุณวุฒิ

อัตราค่า
ตอบแทน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี
จัดทําฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายใน พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
หมวดต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนด
เงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
จัดทํารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณของ สําหรับตําแหน่งนี้ได้
ประจําเดือน จัดทําประมาณการ รายได้รายจ่าย
ประจําปี พร้อมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ วิเคราะห์
ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย และจัดทํารายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนเป็นต้น และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

8,340

ปฏิบัติหน้าที่งานบรรณารักษ์ เช่น การวิเคราะห์ 1. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบ
และจัดหมวดหมู่หนังสือ การให้บริการค้นหา ได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางบรรณารักษ์ศาสตร์
หนังสือทั่วไป การศึกาหนังสือทางด้านวิชาการ สารนิเทศศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่น
แขนงต่างๆ การจัดทําบรรณานุกรมดรรชนี ที่ ก.ท. กําหนดเป็นคุณสมบัติสําหรับ
การบริการตอบคําถามแก่ใช้ห้องสมุด ศึกษา ตําแหน่งนี้ได้
จากหนังสือต่างๆ หนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ2. มีใบอนุญาตประกอบ
หรือหนังสือตัวเขียนและคําจารึกต่างๆที่มีอยู่ใน วิชาชีพครู

8,340

ห้องสมุด ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ ของการให้
บริการและการใช้ห้องสมดด การวิ
บรการและการใชหองสมุ
การวเคราะห
เคราะห์ เพื
เพอการ
่อการ

ให้เลขหมู่หนังสือ การขยายเลขหมู่หนังสือ
และการทําบัตรรายการให้ได้มาตรฐานสากล

หมายเหตุ

และเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของ
หนังสือที่มีอยู่ ใช้วิธีการและเทคนิคใหม่ทาง
ด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ ให้การฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงานของห้องสมุด ดําเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน การศึกษาวิจัยต่างๆ
ทางด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

6,800/7,460
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ 1. ได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้
ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ
ปวท./ปวส.
ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ.
ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษา
ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูล และสถิติที่ต้องใช้

ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง
ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่างๆ
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรการแพทย์
หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา
จัดทําทะเบียนยานพาหนะ การโอนกรรมสทธ
การโอนกรรมสิทธิ์
จดทาทะเบยนยานพาหนะ
ติดตามให้มีการซ่อมบํารุงรักษา ซ่อมแซม
ตามกําหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคกําหนดไว้
จําหน่ายยานพาหนะที่ชํารุดเสื่อมสภาพ
และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง การตรวจ
สอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการ เก็บรักษา
และให้บริการเอกสารสําคัญของทางราชการ
เช่นทะเบียนประวัติข้าราชการ ทะเบียน
ที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสหกรรมและ
งานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ
รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร
และจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น
และการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐ
สถาบนการศกษาของรฐ
หรือเอกชนที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่ใช้เวลาการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
ทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ํา
กว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค.
หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งมีวิชา
คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการค้า
ของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง

จากทางราชการหรือื หน่ว่ ยงาน
ของรัฐที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่า

ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
พนักงานจ้างทั่วไป
1. ภารโรง

เปิด-ปิด สํานักงาน ทําความสะอาดบริเวณ มีความรู้ความสามารถ
อาคารสถานที่และทรัพย์สินทางราชการมิให้ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
สูญหายหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5,340

ตําแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2556 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
กองวิชาการและแผนงาน
สังกัด
ชื่อตําแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่ง
หรือคุณวุฒิ

กองวิชาการและแผนงาน
พนักงานจ้างตามกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ธุรการ
ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ
หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.

2. ผู้ช่วยช่างศิลป์

ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก
ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใข้ความรู้
ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่
ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเศรษฐกิจ
และสัังคม ฯลฯ การเก็บ็ รักั ษา จััดทํําทะเบีียน
ยานพาหนะ การโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามให้มีการ
ซ่อมบํารุง รักษา ซ่อมแซมตามกําหนดเวลา
ที่ฝ่ายเทคนิคกําหนด ไว้จําหน่ายยานพาหนะ
ที่ชํารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง
การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
เก็บรักษาและให้บริการ เอกสารสําคัญของ
ทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติข้าราชการ
ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม
และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ
การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสาร
และจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชา
คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับ
การรับั รองจากทางราชการหรือื หน่ว่ ยงาน
ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.
ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชา
คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบัน
การศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

ช่วยออกแบบเขียนภาพประกอบคํา
บรรยายและภาพโฆษณา เขียนโปสเตอร์
เขียนแผนภมิม แสดงขอมู
เขยนแผนภู
แสดงข้อมลทางสถิ
ลทางสถตติ
เขียนภาพแสดงกิจกรรมและผลงาน
ของหน่วยงาน เขียนประกาศนียบัตร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางช่างศิลป์
สถาปัตยกรรม ศิศลปประยุ
สถาปตยกรรม
ลปประยกต์
กต
ศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์
วิจิตรศิลป์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.

อัตราค่า หมาย
ตอบแทน เหตุ

6,800/ปวท.

7,460/ปวส.

6,050

3. ผู้ช่วยนักพัฒนา
การท่องเที่ยว

ช่วยออกแบบปกหนังสือและเอกสาร
ต่าง ๆ เขียนภาพและประดิษฐ์ตัวอักษร
เพื่อทําแม่พิมพ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทําหน้าที่สํารวจ
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหาต่าง ๆ เสนอแนะและจัดทํา
รายงาน ที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ธุรกิจการท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยว
และปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว
เพื่อใช้ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง
ประเมินผล และแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ
ของแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่และ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งใน
ส่วนที่เทศบาล และเมืองพัทยาดําเนินการ
และในส่วนที่ร่วมดําเนินการกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ควบคุมการดําเนิน
การก่่อสร้้าง ศึึกษา รวบรวม รายละเอีียด
ข้อมูลหามาตรฐาน ระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ธุรกิจการท่องเที่ยว
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์และเป็นที่ดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้
ไม่ต่ํากว่านี้ทางรัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์
สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์
สารสนเทศ การจัดการ
การโฆษณา คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว การโรงแรม
ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่
ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเผยแพร่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมและความรู้ ต้อนรับ อํานวยความสะดวก
และให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว
ของเทศบาลและเมืองพัทยา เช่น เป็นมัคคุเทศก์
จัดบริการนําเที่ยว จัดทําโปรแกรมในการนําเที่ยว
โปรแกรมในการนําเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยว
ช่วยจัดทํารายงานและสถิติการเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว ร่วมปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการท่องเที่ยว
ตามเหตุการณ์ และความจําเป็น
และความจําเป็นและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง

8,340

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
6,800/ปวท.
หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางบัญชี
7,460/ปวส.
พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด
การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน
การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษา
ต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ
การตลาด การขาย การเงน
การเงิน การธนาคาร
การท่องเที่ยว การโรงแรม
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ

5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล

แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับ
ชนิดของบัตรที่ได้วางรูปไว้แล้ว
หรือให้ตรงกับกระดาษ เทป หรือเทป
แม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก ที่จําแนก
ไว้แล้ว บันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือเทป
หรือจานแม่เหล็กเพื่อใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องเจาะ
หรือเครื่องบันทึก และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง

6. ผู้ช่วยนิติกร

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทําหน้าที่รวบรวม
ข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอ
ความเห็น็ ปประกอบการพิจิ ารณา
ดําเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ
เช่น การร่างหรือแก้ไข เพิ่มเติม
เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
การสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการ
เกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล
และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดําเนิน
การทางคดี การดําเนินการเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพ่ง จัดทํานิติกรรม
หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
การจัดการ การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ หรือทางอื่นที่
ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทุกสาขา
ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์
มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
และมีความสามารถในการบันทึก
ข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ
42 คํา และภาษาอังกฤษไม่นอ้ ยกว่า
นาทีละ 30 คํา

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้
ไม่ต่ํากว่านี้ทางกฎหมาย หรือ
ทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบััติเฉพาะสํําหรัับตํําแหน่่ง
นี้ได้

6,050

8,340

ตําแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2556 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
กองสวัสดิการสังคม
สังกัด
ชื่อตําแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

กองสวัสดิการสังคม
พนักงานจ้างตามกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่
การเงินและบัญชี ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานการเงิน
และบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น
การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ
เพื่อประกอบการจัดทํางบประมาณ
ประจําปี ทําฎีกาเบิกเงิน เช่น
บัญชีเงินสดประจําวัน บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบ
ใบสําคัญหมวดรายจ่ายตรวจทาน
งบใบสําคัญที่ไม่มีปัญหา ทํารายงาน
การเงินเป็นประจําทุกเดือน
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. พนักงานขับรถยนต์ ขับรถยนต์ บํารุงรักษา ทําความสะอาด
รถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ
น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย

คุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่ง
หรือคุณวุฒิ

อัตราค่า
ตอบแทน

6,800/ปวท.
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทาง
เทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี 7,460/ปวส.
พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป สําหรับทางการบริหาร
ธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษา
วิชาบัญชีไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่า
กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี
พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป สําหรับทางการบริหาร
ธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษา
วิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ
ทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
มีใบอนุญาตขับรถยนต์ มีความรู้ และ
ความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่ และ
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงาน
ที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี โดยจะต้อง
มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วน
ราชการ

6,050

หมายเหตุ

