ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลเมืองนครปฐม
*************************
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง หมวด ๑ พนักงานจาง และหมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร ประกาศ
ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเขาเปนพนักงานจางของเทศบาลเมืองนครปฐมจำนวน ๒ ตำแหนง ๒ อัตรา ดังนี้
๑. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตำแหนงและรายละเอียดการจาง
พนักงานจางตามภารกิจ
- ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวน ๑ อัตรา
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร
๒.๑ ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพ พลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนา ที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟ นเฟอ น
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในประกาศกำหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สำหรับ
พนักงานเทศบาล
(๕) ไมเปนผูด ำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดำรงตำแหนง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น
สมาชิก สภาทองถิ่น ขา ราชการหรือ ลูก จางสว นราชการ พนักงานหรือลูกจา งของหนวยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงสำหรับตำแหนง ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
เทศบาลเมือ งนครปฐม ไมร ับสมัครพระภิกษุห รือ สามเณร ตามหนัง สือ ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในมาตรา ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคมลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ หาก
สมัครแลวบวชเปนพระภิกษุ หรือสามเณรในภายหลังระหวางดำเนินการสอบคัดเลือก ก็จะไมอนุญาตใหเขา
รับการสอบคัดเลือก หากครองสมณเพศอยูในวันที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

-๒๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๓.๑ กำหนดการรับสมัคร ตั้งแตวันที่ ๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในวันเวลาราชการ ณ
สำนักงานเทศบาลเมืองนครปฐม หมู ๒ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และสมัคร
สอบไดเพียง ๑ ตำแหนง เทานั้น สอบถามทางโทรศัพทไดที่ ๐-๓๔๒๖-๗๗๕๑
๓.๒ การรับสมัคร
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองพรอมกรอกขอความในใบสมัคร บัตรประจำตัวสอบดวยลายมือ
ของตนเอง ติดรูปถาย (รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร) โดยใหผูสมัครติดรูปถายในใบสมัคร จำนวน ๑ รูป ติดรูปถายในบัตร
ประจำตัวสอบ จำนวน ๒ รูป พรอมเอกสารตามขอ ๔
สำหรับการสมัคร ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหนงที่สมัครอันเปนผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากภายหลัง
ปรากฏวาตรวจสอบพบเมื่อใด ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสำหรับผูนั้นตั้งแตตน
๔. เอกสารและหลักฐานที่ใชในวันรับสมัคร ดังนี้
๔.๑ สำเนาทะเบียนบาน
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สำเนาบัตรประชาชน
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ หลักฐานการศึกษาที่แสดงวุฒิการศึกษาวาเปนผูมีความรูความสามารถสำหรับตำแหนงที่จะ
สมัครสอบจำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามคุณสมบัติของลูกจาง ขอ ๗ (๔) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจาง พ.ศ. ๒๕๓๖ และแกไขเพิ่มเติม ซึ่งออกใหไมเกิน ๑
เดือนนับจากวันที่ตรวจรางกาย จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ,ใบแสดงผานเกณฑทหาร,ใบทะเบียนสมรส
จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกชนิดใหถายเอกสารโดยใชกระดาษ A๔ เทานั้น และใหผูสมัครเขียน
คำรับรองสำเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกำกับไวทุกฉบับ
๕. คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในตำแหนงที่สมัคร ตำแหนงละ ๑๐๐ บาท คาธรรมเนียมจะ
ไมจายคืนไมวากรณีใดๆ เวนแตมีการยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือ
สอไปในทางทุจริต จึงจะจายคืนคาธรรมเนียมใหกับผูสมัครที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทาง
ทุจริตนั้นได
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-๔คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
แนบทายประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ตำแหนงที่บรรจุและแตงตั้ง
พนักงานจางตามภารกิจ
ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรื อ ทางชางเครื่อ งยนต ช า งไฟฟา ชางโยธา ชา งกอ สรา ง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อ มและโลหะแผน
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่อ งเย็นและปรับอากาศ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
นี้ได
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางชางเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่อ งเย็นและปรับอากาศ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
นี้ได
๓. ไดรับ ประกาศนีย บัต รวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอ ยา งอื่นที่เทียบไดไมต่ำกวานี ้ใน
สาขาวิชาหรือทางชางเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่อ งเย็นและปรับอากาศ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
นี้ได
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติงานดานการปองกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ เชน
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปนตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหาย
ในดานชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๑.๒ เฝาระวัง ตรวจตราและฝกซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตางๆ เพื่อดำเนินการ
ปองกันเชิงรุกกอนเกิดเหตุการณ
๑.๓ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตางๆ ใหอยูใน
สภาพพรอมใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันทวงทีและใหการ
ดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๔ รวบรวม จัดทำขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน เชน สำรวจแหลงน้ำ เสนทาง
จราจร แหลงชุมชนตางๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิดภัย เปนตน เพื่อจัดทำแผนปองกันรั บ
สถานการณ และเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางสะดวกและทันตอเหตุการณ
๑.๕ จัดทำรายงาน บันทึก และสถิติขอมูลตางๆ ในงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ
รายงานผูบังคับบัญชา

-๕๑.๖ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องคความรู ใหมๆ กฎหมาย และระเบีย บตางๆ ที่
เกี ่ ยวขอ งกับ งานป อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย เพื่อนำมาประยุ กต ใช ใ นการปฏิบ ัต ิง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๗ ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว
๒. ดานการบริการ
๒.๑ ใหคำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เพื่อใหเจาหนาที่มี
ความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
๒.๒ เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ถายทอดความรูความเขาใจดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและชวยเหลือผูประสบภัยใหแกหนวยงานราชการ หรือเอกชนและประชาชนทั่ว ไป
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองและสามารถแกไขสถานการณเบื้องตนไดดวยตนเอง
๒.๓ ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานและกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน
๒.๔ ใหบริการรับแจงเหตุสาธารณภัย เพื่อใหความชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็วทั่วถึง
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. ความรูที่จำเปนประจำสายงานประกอบดวย
๑.๑ ความรูที่จำเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ ๑
๑.๒ ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ระดับ ๑
๑.๓ ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ ๑
๑.๔ ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางที่รับผิดชอบ) ระดับ ๑
๑.๕ ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ ๑
2. ทักษะที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนง ประกอบดวย
๒.๑ ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ ๑
๒.๒ ทักษะการประสานงาน ระดับ ๑
๒.๓ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ ๑
๒.๔ ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ ๑
๒.๕ ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และการถายทอดความรู ระดับ ๑
3. สมรรถนะที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนง ประกอบดวย
๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ
๓.๑.๑ การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ ๑
๓.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ ๑
๓.๑.๓ ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ ๑
๓.๑.๔ การบริการเปนเลิศ ระดับ ๑
๓.๑.๕ การทำงานเปนทีม ระดับ ๑
๓.๒ สมรรถนะประจำสายงาน
๓.๒.๑ การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย ระดับ ๑
๓.๒.๒ การยึดมั่นในหลักเกณฑ ระดับ ๑

-๖๓.๒.๓ การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ ๑
๓.๒.๔ ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถิ่น ระดับ ๑
๓.๒.๕ ศิลปะการโนมนาวจูงใจ ระดับ ๑
อัตราคาตอบแทน
คาตอบแทน กรณีวุฒิ ปวช. เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
คาตอบแทน กรณีวุฒิ ปวท. เดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท
คาตอบแทน กรณีวุฒิ ปวส. เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท
เงื่อนไขและระยะเวลาการจาง
พนักงานจางตามภารกิจ ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะตองทำสัญญาจางกับเทศบาลเมืองนครปฐมไมเกิน
คราวละ ๔ ป และหากปฏิบัติงานไมเหมาะสมจะพิจารณาเลิกจาง
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
ความรู
30
โดยวิธีการสอบขอเขียน
(ความรูในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
ของตำแหนงที่จะจาง)
- ความรูความสามารถทั่วไป
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
30
โดยวิธีการสอบขอเขียน
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับงานที่จะ
จาง)
- มีทักษะหรือความสามารถ
ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ มีความรูเรื่อง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มี
ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ มีทักษะ
การประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก
เปนอยางดี มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวย
เทศบาล กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล
และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชใน
การปฏิบัติงานในหนาที่ และมีความรูทั่วไปเรื่อง
ชุมชน
คุณสมบัติสวนบุคคลอื่น
40
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ
- บุคลิกภาพทวงทีวาจา
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- มนุษยสัมพันธ

-๗คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
แนบทายประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตำแหนงที่บรรจุและแตงตั้ง
พนักงานจางตามภารกิจ
ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง มีคณ
ุ วุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.ท.
รั บ รอง ซึ่งศึก ษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมน อยกวา 6 หนว ยกิต หรือ ผา นการฝกอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ
หรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่
ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ
หรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ำกวานี้ทุกสาขาวิช าที่
ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ
หรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป ไดแก การรับ- สงหนังสือ
การลงทะเบียนรับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทำฎีกาเบิกจายเงินและการ
พิมพเอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตางๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพื่อสนับสนุนใหงานตางๆ
ดำเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได
๑.๒ จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกตอ
การคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ
๑.๓ รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน
ขอมูลจำนวนบุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกตอการคนหาสำหรับ
ใชเปนหลักฐานตรวจสอบได
๑.๔ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ ที่
เกี ่ ยวของกับ การดำเนิน งาน เพื่อ ใหแ นใ จว า เอกสารทั ้งหมดมี ความถู ก ต อ ง ครบถว น และปราศจาก
ขอผิดพลาด
๑.๕ จัดทำและแจกจายขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ
แจงใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรับทราบ หรือดำเนินการตางๆ ตอไป

-๘๑.๖ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหนวยงาน เชน
การจัดเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะและ
สถานที่ เพื่อใหการดำเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เปนไปอยางถูกตอง และมี
ความพรอมใชงานอยูเสมอ
๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิ
บาล) และเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจ เพื่อนำไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน
๑.๘ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให การ
ประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม
๑.๙ จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุม การฝกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพื่อใหเอกสารที่ถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการดำเนินงาน
ตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา
๑.๑๐ ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปดเผยตาม พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสาร เพื่อใหผูที่ตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร
๑.๑๑ อำนวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงานในเรื่องการ
ประชุม และการดำเนินงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกำหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค
๑.๑๒ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีอ งคความรู ใหมๆ กฎหมาย และระเบีย บตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ งาน
งบประมาณ งานประชาสัม พั น ธ และงานประชุ ม เพื ่อ นำมาประยุ ก ตใ ช ใ นการปฏิ บ ั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ดานการบริการ
๒.๑ ใหคำปรึกษาแนะนำในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูที่มาติดตอ และหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนำไปปฏิบัตไิ ดอยางถูกตอง
๒.๒ ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อให
การปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น
๒.๓ ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนำไปใชประโยชนไดตอไป
๒.๔ ผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. ความรูที่จำเปนประจำสายงานประกอบดวย
๑.๑ ความรูที่จำเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ ๑
๑.๒ ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ระดับ ๑
๑.๓ ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ ๒
๑.๔ ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางที่รับผิดชอบ) ระดับ ๑
๑.๕ ความรูเรื่องการจัดการความรู ระดับ ๑

-๙2. ทักษะที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนง ประกอบดวย
๒.๑ ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ ๑
๒.๒ ทักษะการประสานงาน ระดับ ๑
๒.๓ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ ๑
๒.๔ ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ ๑
3. สมรรถนะที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนงประกอบดวย
๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ
๓.๑.๑ การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ ๑
๓.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ ๑
๓.๑.๓ ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ ๑
๓.๑.๔ การบริการเปนเลิศ ระดับ ๑
๓.๑.๕ การทำงานเปนทีม ระดับ ๑
๓.๒ สมรรถนะประจำสายงาน
๓.๒.๑ การยึดมั่นในหลักเกณฑ ระดับ ๑
๓.๒.๒ การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ ๑
๓.๒.๓ ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน ระดับ ๑
อัตราคาตอบแทน
คาตอบแทน กรณีวุฒิ ปวช. เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
คาตอบแทน กรณีวฒ
ุ ิ ปวท. เดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท
คาตอบแทน กรณีวฒ
ุ ิ ปวส. เดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท
เงื่อนไขและระยะเวลาการจาง
พนักงานจางตามภารกิจ ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะตองทำสัญญาจางกับเทศบาลเมืองนครปฐม ไมเกิน
คราวละ ๔ ป และหากปฏิบัติงานไมเหมาะสมจะพิจารณาเลิกจาง

-๑๐หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
ความรู
30
โดยวิธีการสอบขอเขียน
(ความรูในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
ของตำแหนงที่จะจาง)
- ความรูความสามารถทั่วไป
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
30
โดยวิธีการสอบขอเขียน
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับงานที่จะ
จาง)
- มีทักษะหรือความสามารถในงานที่
รับผิดชอบ มีความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว มีความรูเรื่องงานธุรการและงาน
สารบรรณ มีความรูทั่วไปเรื่องกฎหมาย (ความรู
เฉพาะทางที่รับผิดชอบ) มีความรูเรื่องการจัดการ
ความรู มีทักษะการใชคอมพิวเตอร มีทักษะการ
ประสานงาน มีทักษะการเขียนหนังสือราชการ มี
ทักษะการบริหารขอมูล
คุณสมบัติสวนบุคคลอื่น
40
โดยวิธกี ารสอบสัมภาษณ
- บุคลิกภาพทวงทีวาจา
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- มนุษยสัมพันธ

