ประกาศเทศบาลเมืองน่าน
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2)
**********************************************************************

ด้วยเทศบาลเมืองน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จะดาเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จานวน 4 ตาแหน่ง 4 อัตรา อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดน่าน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหา
และเลือกสรร ข้อ ๑๘ และ ข้อ ๑๙ เพื่อให้การดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ดังนี้
1.1.1 คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สังกัด สานักปลัดเทศบาล
จานวน 1 อัตรา
1.2 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 4 อัตรา ดังนี้
1.2.1 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา สังกัด กองช่าง จานวน 1 อัตรา
1.2.2 ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ สังกัด กองช่าง จานวน 1 อัตรา
1.2.3 ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองคลัง จานวน 1 อัตรา
1.2.4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน
(บ้านภูมินทร์) สังกัด กองการศึกษา จานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัตผิ ู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
ข้อ 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่ส มประกอบ หรือเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง.../2

-2(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุ กโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็ น ผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่ วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทาสั ญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บ ริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตามที่ ร ะบุ ไว้ในรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)
๓. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานทีร่ ับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครฯ พร้อม
หลั ก ฐานด้ วยตนเอง ระหว่างวัน ที่ 2 – 13 กัน ยายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ ณ กองการ
เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการ
เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองน่าน โทรศัพท์ 054 -710234 ต่อ 222
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัคร
ได้รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
(1) สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
จานวน 1 ชุด
ตาแหน่งที่สมัคร เช่น ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียน ฯลฯ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
(4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา
จานวน 3 รูป
ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร)
(5) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ แสดงว่าไม่เป็นโรค จานวน 1 ฉบับ
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรค ที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร
(6) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุม
จานวน 1 ฉบับ
(เฉพาะผู้สมัครตาแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา)
(7) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ......................3

-3(7) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบทหารกองเกิน (สด.9)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาทะเบียนหย่า

จานวน 1 ชุด

หมายเหตุ : เทศบาลเมืองน่านไม่รับสมัครสอบคัดเลือกสาหรับ พระภิกษุ และสามเณร สาหรับการรับสมัคร
สอบครั้งนี้ หากสมัครแล้วบวชเป็นภิกษุ หรือสามเณร ในภายหลังระหว่างดาเนินการสรรหาและเลือกสรรก็
จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท เมื่อผู้สมัครได้สมัครสอบและชาระค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับ การสรรหาและเลื อกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิก ารศึกษาไม่
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่ มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรร วันเวลา ในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลเมืองน่านจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วันเวลาและสถานที่ใน
การสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยปิดประกาศไว้ ณ เทศบาลเมืองน่าน อาเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054 -710234 ต่อ 222 หรือ
ทางเว็ปไซต์ http://www.nancity.go.th

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ (ภาคผนวก ข.)
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละภาคใน
การสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่ผ่านการเลือกสรรได้
7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลเมื อ งน่ า น จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรตามล าดั บ คะแนนที่ ส อบได้
ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ สานักงานเทศบาลเมืองน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร…/4

-48. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
8.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามลาดับถึงต่าสุด ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากั น ผู้ได้คะแนนภาค
ความรู้ ค วามสามารถที่ ใช้ เฉพาะต าแหน่ งมากกว่าเป็ น ผู้ อ ยู่ ในล าดั บ ที่ สู งกว่า ถ้ าได้ คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ งเท่ากัน ผู้ ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้ อยู่
ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวผู้สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
8.2 เทศบาลเมืองน่าน จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีการ
สรรหาและเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
8.๓ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ คือ
๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการสรร
หาและเลือกสรรพนักงานจ้างกาหนด
๓) ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะสั่งจ้างและ แต่งตั้ง
ในตาแหน่งที่สอบได้
9. การทาสัญญาและเงื่อนไขการจ้าง
เทศบาลเมืองน่านจะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ตามลาดับที่ ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (ก.ท.จ.น่าน) มีมติเห็นชอบในการจ้างการทาสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่านแล้ว
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

(นายสุรพล เธียรสูตร)
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน

(ผนวก ก)
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองน่าน
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลงวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
--------------------------------------คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและรายละเอียดการจ้างฯ
1. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง ดังนี้
1.1 ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย) จานวน 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองน่าน และ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า
2. มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างคราวละ 1 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อั ต ราค่ า ตอบแทนเดื อ นละ 9,000 บาท และเงิน เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวเดื อ นละ
1,000 บาท

2. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ) จานวน 4 ตาแหน่ง ดังนี้
2.1 ตาแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จานวน 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คานวณ ประมาณราคา ควบคุม
งานก่อสร้าง งานบารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอานวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรือ งานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2 รวบรวมข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ เสนอปรั บ ปรุ ง งาน และสรุ ป ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้
งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
1.3 สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ..../2

-21.3 สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ และโครงสร้างทางวิศวกรรม
โยธาต่าง ๆ เช่น อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน เป็นต้น เพื่อให้ได้แผนผั งโครงการ และโครงสร้างที่
ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องตามมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา
1.4 คานวณโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ประมาณราคา และจัดทาราคากลาง เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดาเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด
1.5 ศึกษา สารวจ จัดทาเอกสาร และสรุปรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธา
รวมทั้งฐานข้อมูล ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒ นางานด้าน
วิศวกรรมโยธาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.6 วิเคราะห์ ทดลอง และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่
ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้ได้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนดตามสัญญา
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ กาหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ย วข้อง
กับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
1.8 ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
1.9 ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บารุง บูรณะซ่อมแซมและอานวยความปลอดภัยรวมถึง
แก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.10 ให้ ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนาไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานด้านวิศ วกรรมโยธาตามที่ ได้รับมอบหมาย หรือร่ว มดาเนิ น การวาง
แผนการทางานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานด้านวิศวกรรม
โยธาเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ประสานงานด้านวิศวกรรมโยธากับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.3 ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็ จจริง แก่บุคคลหรือหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
โยธา และโครงสร้ างพื้ น ฐานในความรั บผิ ดชอบในระดั บเบื้ องต้ นแก่ห น่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น.../3

-34.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ
ใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รับ ปริ ญ ญาตรี ห รือ คุณ วุฒิ อ ย่างอื่ นที่ เที ยบได้ในระดั บ เดี ยวกัน ในสาขาวิช าหรือทาง
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ
ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้างตามวงรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน
คราวละ 3 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
2.2 ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ จานวน 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวนสาธารณะ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะในพื้นที่ เพื่ อประเมินผลการ
บริการและใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารงานสวนสาธารณะในอนาคต
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
1.3 จัดทาเรือนเพาะชา หรือค้นคว้าทดลองต้นไม้และพืชพันธ์ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบเพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบจัดตกแต่งสวนสาธารณะและสวนหย่อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มา
ใช้บริการ
1.4 จั ด ให้ มีแ ละบ ารุงรัก ษาสวนสาธารณะ จัด สถานที่ พั กผ่ อ นหย่อ นใจ จั ดตั ดแต่ ง
สวนหย่อมทั่วไปในเขตพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ เพื่อให้มีต้นไม้ ดอกไม้ หรือสถานที่ที่น่าอยู่และสวยงาม
1.5 บ ารุงรั กษาต้ น ไม้ต ามริม ถนน ลานหญ้ า สนามเด็ กเล่ น สนามหญ้ าทั่ ว ไป หรือ
อนุสาวรีย์ เพื่อให้เกิดความสวยงามและให้ร่มเย็นแก่ผู้สัญจรไปมา
1.6 จัดให้มีสวนสัตว์ ตลอดจนให้คาแนะนาและเผยแพร่วิชาการให้แก่ประชาชนเพื่อ
สร้างความรู้และรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อม
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด และศักยภาพของพื้นที่
ทั้งในด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพื่อวางแผนการส่งเสริมการผลิตในระดับพื้นที่ และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและเกษตรกรในด้านการผลิต การจัดการ
ผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การตลาดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
1.8 ศึกษา วิเคราะห์.....4

-41.8 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และเสนอแนะทางด้ า นเกษตรเบื้ อ งต้ น และด้ า น
สวนสาธารณะ ตลอดจนให้คาแนะนาแลเผยแพร่วิชาการเกษตร
1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่ รั บ ผิ ดชอบร่ว มด าเนิน การวางแผนการทางานของหน่ วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ยวกับข้ อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 อบรมให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านเกษตรกรรมหรือด้านการจัดสวนสาธารณะ
แก่ประชาชน ครู นักเรียน เพื่อให้ผู้ที่ สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถ
นาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4.2 ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวนต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
ให้กับประชาชน เยาวชน นักศึกษา เพื่อให้เห็นความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรัก
การปลูกต้นไม้
4.3 ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เกษตร แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รับ ปริ ญ ญาตรี ห รือ คุณ วุฒิ อ ย่างอื่ นที่ เที ยบได้ในระดั บ เดี ยวกัน ในสาขาวิช าหรือทาง
เกษตรกรรม การจัดการศัตรูพืช การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พืชศาสตร์ พืชไร่ พืชไร่นา
พืชสวน โรคพืช โรคพืชวิทยา เกษตรเขตร้อน ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ พฤกษศาสตร์ วนศาสตร์ อุทยานและ
นันทนาการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้างตามวงรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน
คราวละ 3 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
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-52.3 ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จานวน 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้
ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่
สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อ
ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ประชาสัมพันธ์อานวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่องานด้านโยธา
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรื อ ทางเทคนิ ค วิศ วกรรมส ารวจ เทคนิ ค วิศ วกรรมโยธา ก่ อ สร้ าง เทคนิ ค สถาปั ต ยกรรม โยธา ส ารวจ
สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู งหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ไม่ ต่ ากว่ า นี้ ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาห รือ
ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง....../6

-6ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้างตามวงรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปี
อัตราค่าตอบแทน
1. คุณวุฒิ ปวช. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ
2,000 บาท
2. คุณวุฒิ ปวท. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เดือนละ 2,000 บาท
3. คุณวุฒิ ปวส. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชี พชั่วคราว
เดือนละ 2,000 บาท
2.4 ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทาและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่กาหนด
1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดทางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทางบประมาณ
ประจาปีของหน่วยงาน และจัดทาแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่าย
1.3 ดาเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการ
รับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน
1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสาคัญ และรายงานทางการเงินและ
บัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลั กฐานส าคัญในการอ้างอิงการ
ดาเนินการต่าง ๆ ทางการเงินและบัญชี
1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญ ทางการเงิน เพื่อให้ เกิดความ
ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อให้
เกิดความถูกต้องและตรงตามมาตรฐานและระเบียบที่กาหนดไว้
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2 ด้านการบริการ
2.1 ให้ คาแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญ ชี แก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชานาญแก่ผู้ที่สนใจ
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม.....7

-72.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อ
ขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.
อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้างตามวงรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปี
อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
หมายเหตุ งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจัดสรรให้เป็นค่าตอบแทน 9,400 บาท และค่าครองชีพ
ชั่วคราว 2,000 บาท)

-8(ภาคผนวก ข)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
(แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองน่าน ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564)
.........................................................................
1. ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตาม
หลักเกณฑ์ฯ ดังนี้
1.1. ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน
1.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
1.3 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
1.3 ความรู้ทั่วไปในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 100คะแนน)
2.1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2.2 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการสอบปฏิบัติ
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสมัครสอบ
2. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 ตาแหน่ง
2.1 ตาแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
2.2 ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ
2.3 ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
2.4 ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
1.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1.7 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.9 ความสามารถในการสรุปความ..../8

-91.8 ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
1.9 ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นต้น
1.10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
1.11 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งที่สมัคร
สอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้
ลาดับ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
1 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา
4. ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
5. ความรู้ด้านวิศวกรรมสารวจและออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
6. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม
7. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
8. ความรู้ที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่งที่สมัครสอบ

2

ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ

1. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์
2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบจัดตกแต่งสวนสาธารณะและ
สวนหย่อม
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวนดอกไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
4. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
5. ความรู้ที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่งที่สมัครสอบ

3

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พงศ.2543
4. ความรู้เกี่ยวกับงานสารวจและออกแบบ
5. ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่งที่สมัครสอบ
3. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานการเงิน....../10

- 10 ลาดับ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
บันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่งที่สมัครสอบ

3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กับตาแหน่งหน้ าที่จากประวัติส่ วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ท่วงทีวาจา อุปนิสั ย อารมณ์
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภ าณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสมัครสอบ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) จะต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก และ
ภาค ข ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของแต่ละภาค
2. เทศบาลเมืองน่านขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ข้างต้น
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครฯ ทราบล่วงหน้า

