
 
 

  
 
 
   

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี  

ประจ าปีงบประมาณ  2564 
............................................................ 

 

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี  จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร             
เป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง รอบปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕66 
จ านวน  80  อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4, 8, 9, 18, 19, 24 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล   
จังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 28 ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง      
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1๓ สิงหาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี           
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558      
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งทีร่ับสมัคร 
ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๑.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งส าหรับผู้มีทักษะ 
-  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์    จ านวน   10   อัตรา 
-  ต าแหน่งนายท้ายเรือ     จ านวน   1     อัตรา 
-  ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ     จ านวน   7     อัตรา 
-  ต าแหน่งคนงานประจ ารถดดดสิ่งปฏิกดล   จ านวน   12   อัตรา 

๑.2 พนักงานจ้างทั่วไป  
-  ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ     จ านวน   30   อัตรา 
-  ต าแหน่งคนงาน      จ านวน   14   อัตรา 
-  ต าแหน่งคนงานประจ ารถดดดสิ่งปฏิกดล   จ านวน    6    อัตรา  

                         (รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้) 

 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร  
 ผด้สมัครคัดเลือกซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติ   
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
ผด้ที่ได้รับการจ้างต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547  ดังนี้ 
 
 

(1) มีสัญชาติ… 
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(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4 )  ไม่เป็นผด้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ            

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น            
ส าหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
                         (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม       
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 (5) ไม่เป็นผด้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่    
ในพรรคการเมือง 

 (6) ไม่เป็นผด้ด ารงต าแหน่งผด้บริหารท้องถิ่น คณะผด้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (7) ไม่เป็นผด้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) ไม่เป็นผด้เคยถดกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ        

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

 (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลดกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลดกจ้างของหน่วยงานอ่ืน    
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลดกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ ผด ้ที ่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที ่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผด ้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผด้บริหารท้องถิ่น คณะผด้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลดกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลดกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลดกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ผด้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ     
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 3.1 ผด้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัคร
พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 12 - 20 กรกฎาคม 2564   ในวันและเวลาราชการ    
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง ส านักปลัดเทศบาล ชั้น 3 ส านักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ) 
   3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 3.2.1  รดปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว        
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จ านวน 3 รดป และให้ผด้สมัครเขียน ชื่อ – สกุล ที่ด้านหลังรดปถ่าย 
 3.2.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ  
 3.2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบบั 
 3.2.4  ใบรับรองแพทย์ซึ ่งออกไว้ไม่เกิน  1  เดือน  นับถึงวันปิดรับสมัคร     
(20 กรกฎาคม 2564) ที่รับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานเทศบาล 

3.2.5 ส าเนา… 
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 3.2.5 ส าเนาใบส าคัญทางทหาร  ได้แก่  สด.9  และ  สด.43  หรือ  สด.8   
(กรณีผด้สมัครคัดเลือกเป็นเพศชาย)  จ านวน 1 ฉบับ  
 3.2.6   ส าเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก  จ านวน  1  ฉบับ            
กรณีสมัครต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
 3.2.7 หนังสือรับรองการท างาน  กรณียื่นใบสมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(ต าแหน่งส าหรับผู้มีทักษะ) ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ต าแหน่งนายท้ายเรือ ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ 
และต าแหน่งคนงานประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูล จ านวน  1  ฉบับ 
 3.2.8 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล 
(กรณีชื่อตัวและหรือชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ    
   3.2.9 พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้      
ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2501             
และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

ส าเนาเอกสารที่ย่ืนในการสมัคร  ผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ   

 4. เงื่อนไขในการสมัคร 
 4.1 สามารถสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ได้ เพียง 1 ต าแหน่ง 

เม่ือสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 
 4.2 การสมัครเพื ่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามประกาศนี้         

ถือว่าผด้สมัครเป็นผด้ลงลายมือชื่อสมัครและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถดกต้อง และเป็นความจริง        
ทุกประการหากผด้สมัครจงใจกรอกข้อมดลหรือแนบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐาน 
แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน  
 4.3 ผด้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผด้มีคุณสมบัติทั่วไป          
ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โดยผด้ สมัครต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถดกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด              
อันเนื่องมาจากผด้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผด้สมัครน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผด้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผด้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร               
ในครั้งนี้ โดยให้ถือเป็นโมฆะส าหรับผด้นั้นตั้งแต่ต้น  

 5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
           เทศบาลนครนนทบุรี จะประกาศรายชื่อผด้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร             
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์บริหารงานบุคคล ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 2 ส านักงาน
เทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2  อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และ www.nakornnont.go.th       
(หัวข้อข่าวรับสมัครงาน)  หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0505 ต่อ 1325   

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี 

จะเป็นผด้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ ก าหนดไว้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการ
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่          
9  กรกฎาคม  2547 ใช้วิธีการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และทดลองปฏิบัติ 

 
 

สมรรถนะ... 

http://www.nakornnont.go.th/
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ 
(ความรด้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง) 
1.1 ความรด้ความสามารถทั่วไป 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
(ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับงานที่จะจ้าง) 
2.1 มีทักษะ 
2.2 มีความสามารถ 

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
3.3 มนุษยสัมพันธ์ 
3.4 ทัศนคต ิแรงจดงใจ 
3.5 ฯลฯ 
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โดยวิธีสัมภาษณ์ 
หรือทดลองปฏิบัติ 
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 7. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผด้ที่ถือว่าเป็นผด้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผด้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ        
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

8. การขึ้นบัญชี 
      การขึ้นบัญชีผด้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะเรียงล าดับที่จากผด้ที่ได้คะแนน  
รวมกันสดงสุดลงมาตามล าดับ และก าหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน  6  เดือนนับแต่วันขึ้นบัญชี  เว้นแต่ถ้ามีการสรรหา
และเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผด้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผด้ได้รับ     
การสรรหาและเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก 

9. ระยะเวลาการจ้าง 
      พนักงานจ้างจะท าสัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี 
 อนึ่ง ถ้าปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม             
ในการคัดเลือก อาจพิจารณาให้ยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด หรือยกเลิกการสอบเฉพาะวิชา 
หรือเฉพาะภาควิชาที่เกิดการทุจริตหรือยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรเฉพาะรายที่เกิดการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต
ตามแต่จะเห็นสมควรได้ส าหรับผด้ที่ทุจริตและผด้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจะไม่มีสิทธิ
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรอีกและไม่มีสิทธิสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรีอีกต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ   ณ   วันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564                                

                                                                                                        
                  (นายสมนึก  ธนเดชากุล) 

                                                          นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี 



 
ต ำแหน่งพนักงำนจ้ำงที่รบัสมัคร 

แนบท้ำยประกำศเทศบำลนครนนทบุร ี
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำงเทศบำลนครนนทบุรี  

ประจ ำปีงบประมำณ  2564  ลงวันที่  2  กรกฎำคม  2564     
 

 
ส ำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ (งานธุรการ งานบริการจัดการมูลฝอย และงานบริการจัดการสิ่งปฏิกูล) 
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

 ขับรถยนต์  บ ารุงรักษา  ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ  น้อยๆ               
ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

 - มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์
ตามกฎหมาย  มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือ
รับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

- ได้รับใบอนุญำตขับรถยนต์ตำมกฎหมำยก ำหนด ใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 (ถ้ำมี) 
อัตรำว่ำง 10  อัตรา 
ค่ำตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทน  9,400  บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  2,000  บาท    

รวมค่าตอบแทน  11,400  บาท 
 
 

 
2. ต ำแหน่งนำยท้ำยเรือ  (งานบริการจัดการมูลฝอย) 
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีทักษะ) 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
  ปฏิบัติหน้าที่ในการขับเรือยนต์ หรือนายท้ายเรือ ตรวจซ่อมบ ารุง รักษาเครื่องจักร 
เครื่องยนต์ ควบคุมการเดินเครื่องยนต์ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับเรือยนต์ตามกฎหมาย   
อัตรำว่ำง 1  อัตรา 
ค่ำตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทน  9,400  บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  2,000  บาท    

รวมค่าตอบแทน  11,400  บาท 
หมำยเหตุ คุณสมบัติของผู้สมัครตามรายละเอียดแนบท้าย 
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รำยละเอียดแนบท้ำย 

กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้สมัครในต ำแหน่งนำยท้ำยเรือ 

เพศชำย 
- มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 165 เซนติเมตร 
- มีสัดส่วนตามมาตรฐานตามค่าดัชนีมวลกาย 
- ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เช่น วิ่ง ดันพื้น ลุกนั่ง เป็นต้น 
- ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 

เพศหญิง 
- มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 158 เซนติเมตร 
- มีสัดส่วนตามมาตรฐานตามค่าดัชนีมวลกาย 
- ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เช่น วิ่ง ดันพื้น ลุกนั่ง เป็นต้น 
- ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

ค่ำดัชนีมวลกำย (Body mass index; BMI) 
ค่าดัชนีมวลกายเป็นมาตรการ ซึ่งการค านวณดัชนีมวลกาย มีดังนี้ 
 
ดัชนีมวลกำย   =     น  ำหนกัตัวเป็นกิโลกรัม  

  (ส่วนสูงเป็นเมตร)2 

* น  ำหนักปกติ  มีค่ำอยู่ระหว่ำง 18.5 - 29.9 กิโลเมตร/ตำรำงเมตร 
ดังนั น  สัดส่วนตำมมำตรฐำน ตำมค่ำดัชนีมวลกำยต้องไม่น้อยกว่ำ 18.5 กิโลเมตร/ตำรำงเมตร 
และไม่เกินกว่ำ 29.9 กิโลเมตร/ตำรำงเมตร 
 

หมำยเหตุ  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนายท้ายเรือ เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่จะต้องลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เพ่ือควบคุม
และปฏิบัติตามข้อบังคับให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
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3. ต ำแหน่งคนงำนประจ ำรถขยะ (งานบริการจัดการมูลฝอย) 
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
  ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและท่ีรองรับขยะมูลฝอย การน าขยะ
มูลฝอยไปท าลายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีทักษะในงานที่ปฏิบัติ             
ไม่ต่ ากว่า 5 ปี  โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
อัตรำว่ำง 7  อัตรา 
ค่ำตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทน  9,400  บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  2,000  บาท    

รวมค่าตอบแทน  11,400  บาท 
 

 
4. ต ำแหน่งคนงำนประจ ำรถดูดสิ่งปฏิกูล (งานบริการจัดการสิ่งปฏิกูล) 
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูลตามอาคารบ้านเรือนโดยปฏิบัติงานประจ ารถดูด
สิ่งปฏิกูลและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีทักษะในงานที่ปฏิบัติ          
ไม่ต่ ากว่า 5 ปี  โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
อัตรำว่ำง 12  อัตรา 
ค่ำตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทน  9,400  บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  2,000  บาท    

รวมค่าตอบแทน  11,400  บาท 
 

 
5. ต ำแหน่งคนงำนประจ ำรถขยะ (งานบริการจัดการมูลฝอย) 
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างทั่วไป 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

 ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย             
การน าขยะมูลฝอยไปท าลายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

 มีความสามารถเหมาะสมเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
อัตรำว่ำง 30  อัตรา 
ค่ำตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทน  9,000  บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  1,000  บาท    

รวมค่าตอบแทน  10,000  บาท 
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6. ต ำแหน่งคนงำน (งานบริการจัดการมูลฝอย  งานการแพทย์ฉุกเฉิน และงานศูนย์บริการสาธารณสุข) 
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างทั่วไป 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

มีความรู้  ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  
อัตรำว่ำง 14  อัตรา 
ค่ำตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทน  9,000  บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  1,000  บาท    

รวมค่าตอบแทน  10,000  บาท 
 

 
7. ต ำแหน่งคนงำนประจ ำรถดูดสิ่งปฏิกูล (งานบริการจัดการสิ่งปฏิกูล) 
ประเภทพนักงำนจ้ำง พนักงานจ้างทั่วไป 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูลตามอาคารบ้านเรือนโดยปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

มีความสามารถเหมาะสมเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
อัตรำว่ำง 6  อัตรา 
ค่ำตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทน  9,000  บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่ วคราว  1,000  บาท    

รวมค่าตอบแทน  10,000  บาท 
 

 
 
 
 
 


