ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
---------------------------------ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอานาจ
ตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่งคนสวน
จานวน ๓ อัตรา
ตาแหน่งคนงาน
จานวน ๑๐ อัตรา
(ปฏิบัติหน้าที่ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน ในงานด้านเอกสาร)
ตาแหน่งพนักงานเทศกิจ
จานวน ๑ อัตรา
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- ปฏิบัติงานสังกัดสานักปลัดเทศบาล
จานวน ๓ อัตรา
(รถตู้ และรถกระบะ) ใบขับขี่รถยนต์ประเภทส่วนบุคคล
- ปฏิบตั ิงานสังกัดสานักการช่าง
จานวน ๕ อัตรา
(รถบรรทุกน้า, รถบรรทุก ๖ ล้อ, รถแทรกเตอร์) ใบขับขี่รถยนต์ประเภท ๒
- ปฏิบตั ิงานสังกัดสานักการศึกษา
จานวน ๒ อัตรา
(รถตู้และรถบัส) ใบขับขี่รถยนต์ประเภท ๒
- ปฏิบตั ิงานสังกัดกองสาธารณสุขฯ
จานวน ๑๔ อัตรา
(รถบรรทุกขยะ, รถบรรทุกน้า, รถดูดสิ่งโสโครก, รถสุขาเคลื่อนที่, รถกวาด/รถดูดฝุุน) ใบขับขี่
รถยนต์ประเภท ๒
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทการใช้คุณวุฒิ
ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
ตาแหน่งผู้ช่วยนายช่างสารวจ
ตาแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๒
๑
๑
๑
๑

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

ประเภทการใช้ทักษะ
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จานวน ๑ อัตรา
(รถเทรลเลอร์) ใบขับขี่รถยนต์ประเภท ๒
รายละเอียดแต่ละตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
-/ ๒. คุณสมบัติ…

-๒๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มสี ิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงาน
เทศบาล ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม
ง. โรคยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัคร ได้ที่ง านการเจ้าหน้าที่ ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครรับการสรรหาและเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่ อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
(ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี) และลงนามรับรองหลังรูปด้วย
๓.๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๓ สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สาหรับตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- สาเนาใบขับขี่รถยนต์ตามประเภทของรถยนต์ที่สมัครฯ
จานวน ๑ ฉบับ
- หนังสือรับรองการทางานด้านการขับรถยนต์ ๕ ปี (ทักษะ) จานวน ๑ ฉบับ
-/ ๓.๒.๕ ใบรับรองแพทย์…

-๓๓.๒.๕ ใบรั บ รองแพทย์ แ สดงว่ า ไม่ เ ป็น โรคที่ ต้ อ งห้ า มตามประกาศก าหนดโรคที่ เ ป็ น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับพนักงานเทศบาลของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ซึ่งออกให้ไ ม่เกิน
๑ เดือนนับแต่วันตรวจร่างกาย และออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล สาเนาใบทะเบียนสมรส
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ค่าธรรมเนียมการสมัครทุกตาแหน่ง จานวน ๑๐๐ บาท
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารั บการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อัน เกิ ด จากผู้ สมั ค รไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใ ดๆ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาไม่ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง
ที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
เทศบาลเมืองนราธิวาสจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๘ ธันวาคม
๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารส่วนหน้า เทศบาลเมืองนราธิวาส และดูได้ที่ www.naracity.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาค
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลเมืองนราธิวาส จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่
๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารส่วนหน้า เทศบาลเมืองนราธิวาส หรือที่ www.naracity.go.th
โดยบัญ ชีร ายชื่อ ดัง กล่ าวให้เ ป็น อัน ยกเลิ กหรือ สิ้น สุด ผลไปเมื่อ เลื อกสรรครบกาหนด ๑ ปี นั บแต่วั นที่ ขึ้น บัญ ชี
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่เทศบาลเมืองนราธิวาสกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
(นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์)
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส

แนบท้ายประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
รายละเอียดการจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
๑) อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
๒) สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ตาแหน่งคนสวน
ปฏิบัติงานดูแลบารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนไม้ดอก หรืองานอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตาแหน่งคนงาน
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ช่ ว ยพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าส านั ก งาน ในงานด้ า นเอกสาร งานค านวณ
และงานพิมพ์เอกสาร เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (มีประสบการณ์ผ่านงานเอกสาร
จากหน่วยงานราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
ตาแหน่งพนักงานเทศกิจ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุม ดูแล การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยร่วมกับ
ตารวจท้องที่ เก็บ ยกสิ่งของที่ตั้งวางบนทางเท้า และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติหน้ าที่ขับรถยนต์ บารุง รักษา ทาความสะอาดรถยนต์ และแก้ ไ ขข้อขัด ข้องเล็ก ๆ น้อยๆ
ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑) ประเภทการใช้คุณวุฒิ รายละเอียดการจ้าง
ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ/
ผู้ช่วยนายช่างสารวจ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท
ตาแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก
- ได้รับปริญญาตรี
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
- ได้รับปริญญาโท
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๗,๕๐๐ บาท
- ได้รับปริญญาเอก
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๒๑,๐๐๐ บาท
๒) สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

2
ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรั ฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทางานของพนักงานเทศบาล เกี่ยวกับงานธุรการและ
งานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ช่วยร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง
รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านในด้านหนึ่ง ได้แก่ การให้บริการเอกสารสาคัญ
ของทางราชการ การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทางานของพนักงานเทศบาล เกี่ยวกับ การควบคุม
กากับ ดูแล ตรวจตราและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมายอื่น ที่ กาหนดให้เ ป็ นอ านาจหน้า ที่ข ององค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น สนับ สนุ น หรื อด าเนิน การเกี่ ยวกั บ
งานคดีอาญา การบังคับทางปกครองที่อยู่ในอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี สนับสนุนงานด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปฏิบัติงาน
มวลชนสัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ งานสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3
ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
๒) ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ
คอมพิ วเตอร์ การเงิน การธนาคาร หรือ ในสาขาวิ ชาหรือ ทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ าใช้เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่ นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทางานของพนักงานเทศบาล เกี่ยวกั บการรับคาร้อง
การตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฎร์ รวมทั้งการดาเนินการทะเบียนราษฎร์ให้เป็น
ตามกฎหมายและระเบียบในเรื่องการจดและจัดทาทะเบียนต่างๆ เช่น การจัดทาทะเบียนบ้าน การจัดทาทะเบียนคน
เกิด – ตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ตาแหน่งผู้ช่วยนายช่างสารวจ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างก่ อสร้าง ช่างโยธา
หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างก่อสร้าง
ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่ านี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิ บั ติ ง านทางช่ า งส ารวจ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การ ส ารวจเพื่ อ หาระยะ
ระดั บ มุ ม ลั ก ษณะและขนาดของภู มิ ป ระเทศ การหาค่ า พิ กั ด ของจุ ด ต าแหน่ ง ต่ า งๆ การท าบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
รายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสารวจ การทาแผนที่แบบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสารวจ การสารวจและ
คานวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

4
ตาแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
๑) ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ
ทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๒) ได้ รั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ
ทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
๓) ได้ รั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง
สถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทการใช้ทักษะ (พนักงานขับรถยนต์)
รายละเอียดการจ้าง
๑) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
๒) สิทธิประโยชน์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๕9
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติหน้ าที่ขับรถยนต์ บารุง รักษา ทาความสะอาดรถยนต์ และแก้ ไ ขข้อขัด ข้องเล็ก ๆ น้อยๆ
ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ประเภท/ตาแหน่ง
สมรรถนะ
พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย
๑. ตาแหน่งคนสวน
๒. ตาแหน่งคนงาน

๓. ตาแหน่งพนักงานเทศกิจ
๔. ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์

วิธีการประเมิน

คะแนนเต็ม

คุณสมบัติส่วนบุคคล
๑. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
๒. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๓. มนุษยสัมพันธ์
๔. ทัศนคติ แรงจูงใจ
ฯลฯ

โดยวิธี
- สอบสัมภาษณ์

100

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

โดยวิธี
๑. สอบปฏิบัติ

100

๒. สอบสัมภาษณ์

100

6
ประเภท/ตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ใช้คุณวุฒิ
๑. ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ
๒. ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
เทศกิจ
๓. ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ทะเบียน
๔. ตาแหน่งผู้ช่วยนายช่างสารวจ
๕. ตาแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ใช้ทักษะ
๑. ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สมรรถนะ

วิธีการประเมิน

คะแนนเต็ม

ความรู้
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
ฯลฯ
คุณสมบัติส่วนบุคคล
๑. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
๒. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๓. มนุษยสัมพันธ์
๔. ทัศนคติ แรงจูงใจ
ฯลฯ

โดยวิธี
๑. สอบข้อเขียน

100

๒. สอบสัมภาษณ์

100

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
๑. มีทักษะในการขับรถยนต์
อย่างน้อย ๕ ปี
๒. มีวินัยจราจร
ฯลฯ
คุณสมบัติส่วนบุคคล
๑. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
๒. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๓. มนุษยสัมพันธ์
๔. ทัศนคติ แรงจูงใจ
ฯลฯ

โดยวิธี
๑. สอบปฏิบัติ

100

๒. สอบสัมภาษณ์

100

