
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

---------------------------------- 

ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจ
ตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
      พนักงานจ้างทั่วไป 

 ต าแหน่งคนสวน    จ านวน   ๓   อัตรา 
  ต าแหน่งคนงาน    จ านวน  ๑๐  อัตรา 
  (ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยพนักงานเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงาน ในงานด้านเอกสาร) 

ต าแหน่งพนักงานเทศกิจ   จ านวน   ๑   อัตรา 
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์   
- ปฏิบัติงานสังกัดส านักปลัดเทศบาล จ านวน   ๓  อัตรา 
(รถตู้ และรถกระบะ) ใบขับข่ีรถยนต์ประเภทส่วนบุคคล 
- ปฏิบติังานสังกัดส านักการช่าง  จ านวน   ๕  อัตรา 
(รถบรรทุกน้ า, รถบรรทุก ๖ ล้อ, รถแทรกเตอร์) ใบขับข่ีรถยนต์ประเภท ๒ 
- ปฏิบติังานสังกัดส านักการศึกษา  จ านวน   ๒  อัตรา 
(รถตู้และรถบัส) ใบขับขี่รถยนต์ประเภท ๒ 
- ปฏิบติังานสังกัดกองสาธารณสุขฯ  จ านวน ๑๔  อัตรา 
(รถบรรทุกขยะ, รถบรรทุกน้ า, รถดูดส่ิงโสโครก, รถสุขาเคล่ือนท่ี, รถกวาด/รถดูดฝุุน) ใบขับข่ี    

รถยนต์ประเภท ๒ 

      พนักงานจ้างตามภารกิจ  
  ประเภทการใช้คุณวุฒิ 
         ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  ๒  อัตรา 

ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ  จ านวน  ๑  อัตรา 
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน จ านวน  ๑  อัตรา 
ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างส ารวจ  จ านวน  ๑  อัตรา 
ต าแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก   จ านวน  ๑  อัตรา 

         ประเภทการใช้ทักษะ 
 ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จ านวน  ๑  อัตรา 

(รถเทรลเลอร์) ใบขับข่ีรถยนต์ประเภท ๒ 

รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
                     -/ ๒. คุณสมบัติ… 



-๒-  
 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
               ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  
  ๑. มีสัญชาติไทย 
  ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี  

๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นส าหรับพนักงาน
เทศบาล  ดังนี้ 
   ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
   ค. โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
   ง. โรคยาเสพติดให้โทษ 
   จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
               ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร     
แต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 

๓.  การรับสมัคร 
               ๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัคร ได้ท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลเมืองนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ   
              ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

 ผู้สมัครรับการสรรหาและเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป  
(ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี)  และลงนามรับรองหลังรูปด้วย 

๓.๒.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชน  อย่างละ ๑ ฉบับ  
๓.๒.๓ ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน  ๑  ฉบับ  

   ๓.๒.๔ ส าหรับต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
         - ส าเนาใบขับข่ีรถยนต์ตามประเภทของรถยนต์ท่ีสมัครฯ  จ านวน ๑ ฉบับ  
         - หนังสือรับรองการท างานด้านการขับรถยนต์ ๕ ปี (ทักษะ) จ านวน ๑ ฉบับ 

      
         -/ ๓.๒.๕ ใบรับรองแพทย์… 

 



-๓- 
 

๓.๒.๕ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคท่ีเป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานเทศบาลของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ซึ่งออกให้ไม่เกิน               
๑  เดือนนับแต่วันตรวจร่างกาย และออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ จ านวน ๑ ฉบับ 

๓.๒.๖ เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการเปล่ียนช่ือ-สกุล ส าเนาใบทะเบียนสมรส 
  ท้ังนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
  ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
         - ค่าธรรมเนียมการสมัครทุกต าแหน่ง จ านวน ๑๐๐ บาท 

๓.๔ เง่ือนไขในการสมัคร 
         ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง           
ท่ีสมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นต้ังแต่ต้น 

๔.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
  เทศบาลเมืองนราธิวาสจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารส่วนหน้า เทศบาลเมืองนราธิวาส  และดูได้ท่ี www.naracity.go.th 

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ             
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้   
 ๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาค
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ 

๗.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
เทศบาลเมืองนราธิวาส จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบท่ีได้ ในวันที่ 

๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารส่วนหน้า เทศบาลเมืองนราธิวาส หรือท่ี www.naracity.go.th 
โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินสุดผลไปเมื่อเ ลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับแต่วันท่ีขึ้นบัญชี               
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลเมืองนราธิวาสก าหนด              

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 
  (นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์) 
 นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

 
 



   
 แนบท้ายประกาศ  

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ 
รายละเอียดการจ้าง 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  ๑) อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท    

๒) สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวนัท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙                 
                ต าแหน่งคนสวน     
  ปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนไม้ดอก หรืองานอื่นใด        
ท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
        ต าแหน่งคนงาน      
          ปฏิบั ติหน้าท่ีช่วยพนักงานเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงาน ในงานด้านเอกสาร งานค านวณ                        
และงานพิมพ์เอกสาร เป็นต้น รวมท้ังปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (มีประสบการณ์ผ่านงานเอกสาร 
จากหน่วยงานราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)    

        ต าแหน่งพนักงานเทศกิจ      
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการควบคุม ดูแล การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยร่วมกับ

ต ารวจท้องท่ี เก็บ ยกส่ิงของท่ีต้ังวางบนทางเท้า และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์   
ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ                 

ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย       
       

     พนักงานจ้างตามภารกิจ  
         ๑) ประเภทการใช้คุณวุฒิ รายละเอียดการจ้าง 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ/
ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 
      - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   ๙,๔๐๐ บาท 
      - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท 

     - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท 
    ต าแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก 
     - ได้รับปริญญาตร ี    อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
     - ได้รับปริญญาโท    อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๗,๕๐๐ บาท 
     - ได้รับปริญญาเอก    อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๒๑,๐๐๐ บาท 
         ๒) สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวนัท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
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ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 

        ๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ท่ี   
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากทาง
ราชการ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง 

        ๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากทาง
ราชการ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง 
                 ๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ.,   
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐท่ีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง 

         ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบัติงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการท างานของพนักงานเทศบาล เกี่ยวกับงานธุรการและ

งานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น ช่วยร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง 
รวบรวมข้อมูลและสถิติท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านในด้านหนึ่ง ได้แก่ การให้บริการเอกสารส าคัญ
ของทางราชการ การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ  
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., 

ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
        ๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  
                 ๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  

         ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบัติงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการท างานของพนักงานเทศบาล เกี่ยวกับการควบคุม 

ก ากับ ดูแล ตรวจตราและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนหรือด าเนินการเกี่ยวกับ                    
งานคดีอาญา การบังคับทางปกครองท่ีอยู่ในอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี สนับสนุนงานด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปฏิบัติงาน
มวลชนสัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ งานสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน  
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ

ทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ 
การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 ๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรื อคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน            
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 ๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ 
การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

         ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบัติงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการท างานของพนักงานเทศบาล เกี่ยวกับการรับค าร้อง 

การตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฎร์ รวมท้ังการด าเนินการทะเบียนราษฎร์ให้เป็น
ตามกฎหมายและระเบียบในเรื่องการจดและจัดท าทะเบียนต่างๆ เช่น การจัดท าทะเบียนบ้าน การจัดท าทะเบียนคน
เกิด – ตาย การรับแจ้งย้ายท่ีอยู่อาศัย การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างส ารวจ   
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ

ทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา 
หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

        ๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างก่อสร้าง           
ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

         ๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่ านี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา 
หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

         ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบั ติงานทาง ช่างส ารวจ ซึ่ งมี ลักษณะงาน ท่ีปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการ ส ารวจเพื่ อหาระยะ                      

ระดับมุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดต าแหน่งต่างๆ การท าบันทึกข้อมูลและ
รายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จากการส ารวจ การท าแผนท่ีแบบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการส ารวจ การส ารวจและ
ค านวณราคาท่ีดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ต าแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก    
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
๑) ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอย่า งอื่น ท่ี เ ทียบไ ด้ในระดับเ ดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ                         

ทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

        ๒) ได้รับปริญญาโทหรือ คุณวุฒิอย่างอื่น ท่ีเ ทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือ                        
ทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
สถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
                  ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
     พนักงานจ้างตามภารกิจ  

         ประเภทการใช้ทักษะ (พนักงานขับรถยนต์) 
 รายละเอียดการจ้าง  
       ๑) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท 
         ๒) สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวนัท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน ๒๕๕9  
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์   
ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ                 

ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ประเภท/ต าแหน่ง สมรรถนะ วิธีการประเมิน คะแนนเต็ม 

พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
๑. ต าแหน่งคนสวน 
๒. ต าแหน่งคนงาน 

 
 
 
 
 
๓. ต าแหน่งพนักงานเทศกิจ         
๔. ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คุณสมบัติส่วนบุคคล 
๑. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
๒. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
๓. มนุษยสัมพันธ ์
๔. ทัศนคติ แรงจูงใจ 
            ฯลฯ 
 
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
1. มีทักษะในการขับรถยนต์ 
2. มีวินัยจราจร 
            ฯลฯ 
คุณสมบัติส่วนบุคคล 
 ๑. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
 ๒. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
 ๓. มนุษยสัมพันธ์ 
 ๔. ทัศนคติ แรงจูงใจ 
            ฯลฯ 

 
 

 
โดยวิธี 
- สอบสัมภาษณ ์
 
 
 
 
 
โดยวิธี 
๑. สอบปฏิบัติ 
 
 
 
๒. สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
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ประเภท/ต าแหน่ง สมรรถนะ วิธีการประเมิน คะแนนเต็ม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ใช้คุณวุฒ ิ

๑. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ      

๒. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
เทศกิจ      

๓. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ทะเบียน 

๔. ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 
๕. ต าแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก 

 
 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ใช้ทักษะ 
    ๑. ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
 
 

 
 
ความรู้ 
๑. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
             ฯลฯ 
คุณสมบัติส่วนบุคคล 
๑. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
๒. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
๓. มนุษยสัมพันธ ์
๔. ทัศนคติ แรงจูงใจ 
            ฯลฯ 
 
 
 
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
๑. มีทักษะในการขับรถยนต์ 
    อย่างน้อย ๕ ปี 
๒. มีวินัยจราจร 
            ฯลฯ 
คุณสมบัติส่วนบุคคล 
๑. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
๒. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
๓. มนุษยสัมพันธ ์
๔. ทัศนคติ แรงจูงใจ 
            ฯลฯ 

 
 
 

 
 
โดยวิธี 
๑. สอบข้อเขียน 
 
 
๒. สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธี 
๑. สอบปฏิบัติ 
 
 
 
๒. สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


