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ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

____________________ 
 

ด้วย  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ.2565 

  

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ได้แก่ 

(1) ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์   จํานวน  1  อัตรา 
(2) ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ    จํานวน  4  อัตรา 
(3) ตําแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา    จํานวน  1  อัตรา 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปน้ี 
2.1.1 มีสัญชาติไทย 
2.1.2 มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี 
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือ

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น
สําหรับพนักงานเทศบาลดังน้ี 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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2.1.5 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

2.1.6 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับ

สมัครแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศน้ี (ภาคผนวก ก) 
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง

เป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งน้ี เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในมาตรา 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 

 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง กองการ
เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกํากับไว้ในเอกสารทุก
ฉบับ (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนต์ กางแกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด 
ร้องเท้าแตะ) ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7534 2880 ต่อ 128 

 

3.2 หลักฐานที่ต้องนํามาย่ืนในวันสมัคร 
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว  จํานวน 3 รูป 
3.2.2 สําเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรอง

คุณวุฒิ) และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจภายในวันปิด
รับสมัคร (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

3.2.3 สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไมเ่กิน 1 เดือนนับถึงวันสมัคร  จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่ง

ยังไม่หมดอายุ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีตําแหน่งที่ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) 
3.2.7 สําเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9) หรือ หนังสือสําคัญ (ส.ด.8) หรือ 

ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (ส.ด.43) (กรณีผู้สมัครเพศชาย)  
จํานวน 1 ฉบับ 

/3.2.8 สําเนา... 
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3.2.8 สําเนาหลักฐานอ่ืน เช่น ใบสาํคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเพศหญิง) ใบเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล (กรณีช่ือตัว หรือ ช่ือสกุล ในหลักฐานการสมัครไมต่รงกัน) จํานวน
อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

***สําเนาหลักฐาน เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงลายมือ
ช่ือตัวบรรจงทุกหน้า*** 

***ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรไม่ย่ืนหลักฐานหรือเอกสารข้อใดข้อหน่ึง ไม่มี
สิทธิเข้ารับการการสรรหาและเลือกสรร*** 

 

3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก จํานวน 100 บาท เมื่อสมัครแล้ว

ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่มีการยกเลิกการสอบคร้ังน้ีทั้งหมด  เน่ืองจากมีการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริต  จึงให้จ่ายค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนได้ส่วนเก่ียวข้องกับการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตน้ันได้ 

 

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
3.4.1 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่งเท่าน้ัน 

(ผู้สมัครจึงควรศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ และตรวจสอบการสมัครให้ถูกต้อง) 
3.4.2 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหา โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด
จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

3.4.3 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก
ครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 

 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
กําหนดวัน เวลา สถานที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร และระเบียบเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องตรวจสอบรายช่ือ วัน เวลา และสถานท่ีเลือกสรรด้วยตนเอง 
ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซด์เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช www.nakhoncity.org  
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกําหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน

จ้างโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเป็นต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กําหนด ซึ่งประกอบด้วย 

(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ค) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลที่จําเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะประเมินสมรรถนะ ดังน้ี 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ภาคความรู้

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) และประเมินภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน

สมรรถนะในแต่ละภาค (ภาค ก, ภาค ข และภาค ค) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจ้างจะเป็นไป
ตามลําดับคะแนนที่สอบได้ 
 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
7.1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายใน 

7 วันทําการ หลังจากการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้ว โดยจะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้
ที่สมัครการสรรหาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ที่สูงกว่า โดยพิจารณาจากเลขประจําตัวสมัครเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรร  

7.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันประกาศ
ขึ้นบัญชี เว้นแต่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะมีการสรรหาและเลือกสรรในตําแหน่งเดียวกันน้ีอีก และได้มีการข้ึน
บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 

 

8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
8.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเลือกสรรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.) ก่อนจึงทําสัญญาจ้างและดําเนินการจัดจ้างได้ 
8.2 การจัดทําสัญญาจ้างจะเป็นไปตามลําดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หากผู้

ผ่านการสรรหาและเลือกสรรถึงลําดับที่จะจัดจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธ์ิ
ไม่เข้ารับการจัดทําสัญญาจ้าง 

8.3 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องทําสัญญาจ้างตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
กําหนด โดยประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจให้ทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ผลการประเมินต้องไม่ตํ่ากว่าระดับดี 
 

/8.4 ในกรณี... 
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8.4 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง และภายหลังมี
ตําแหน่งว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้
บุคคลที่มีสมรรถนะในเร่ืองเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุหรือจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชดําเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างดังกล่าวในรูปของ
คณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความโปร่งใส ความยุติธรรมและความเสมอภาค ดังน้ัน หากมีผู้ใด
แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับการสรรหาและเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันน้ี โปรด
อย่าได้หลงเช่ือและอย่ายอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการสรร
หาและเลือกสรรได้ และหากผู้ใดได้รับข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ เพ่ือจักได้ดําเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป 

 อน่ึง สําหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างคร้ังน้ี ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและหากภายหลังปรากฏว่าผู้
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ขอสงวนสิทธ์ิในการสรรหาและเลือกสรรและทําสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทําสัญญาจ้างแล้ว 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  18  มกราคม  พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 (นายกณพ  เกตุชาติ) 
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ภาคผนวก  ก 
(หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ และคณุสมบตัเิฉาะตาํแหน่ง) 
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่  18  มกราคม 2565 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
------------------------------------- 

ชื่อตาํแหน่ง  ผู้ช่วยนกัวิชาการคอมพิวเตอร์ (รหสั 3106) 
 

ตําแหน่งประเภท พนกังานจ้างตามภารกิจ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ภายใต้การกํากับแนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1.1 ติดต้ังหรือบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ

อินเตอร์เน็ต ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นต้น เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 1.2 วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
การประมวลผลข้อมูลในระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.3 ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยําและทันสมัย 
 1.4 ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความ

ต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
 1.5 รวมรวมความต้องการ เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่งตามข้อกําหนดของ

ระบบงานประยุกต์หรือระบบข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้
ดําเนินไปได้อย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 1.6 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลของ
หน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน 

 1.7 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์เพ่ือให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 

 1.8 รวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเคร่ือง การติดต้ัง
ระบบเคร่ือง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน 

 1.9 ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่
เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กําหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลหรือระบบ 

 1.10 ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการออกใบอนุญาต เพ่ือให้การออก
ใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

 1.11 แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบ้ืองต้นที่เก่ียวข้องกับงานบริการสารสนเทศ เพ่ือให้การปฏิบัติงานไป
อย่างสะดวกและราบรื่น 
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 1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับงาน
บริการสารสนเทศและงานจัดการระบบงานคอมพิวเตอร์ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
 3.1 ประสานงานทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
 4.1 ช่วยจัดทําคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน

คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 ดําเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน 

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 4.3 ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร์ หรือใน

สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

 

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ 4 ปี 
 

อัตราคา่ตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท 
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ชื่อตาํแหน่ง  ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชพี (รหสั 3602) 
 

ตําแหน่งประเภท พนกังานจ้างตามภารกิจ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลผู้ใช้บริการ 

เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
1.2 คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเส่ียง เพ่ือให้การ

ช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
1.3 บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบ้ืองต้น เพ่ือพัฒนาการดูแล

ผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 
1.4 ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืน ๆ ทางด้าน

สุขภาพเพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 
1.5 การใช้เคร่ืองมือพิเศษช่วยผู้ป่วยในกรณีมีอุบัติเหตุขัดข้องในระบบหายใจ ให้ยาระงับ

ความรู้สึกและควบคุมอาการผู้ป่วยระหว่างให้ยา การควบคุมดูแลอาการและให้การพยาบาลดังกล่าว จัดเตรียม
ผู้ป่วยและส่งเคร่ืองมือในการผ่าตัด ปฏิบัติการผดุงครรภ์และให้การช่วยเหลือการผิดปกติตามระบบ 

1.6 ช่วยแพทย์ในการบําบัดรักษา ในการใช้เครื่องมือพิเศษเพ่ือการตรวจวินิจฉัยและการ
บําบัดรักษา 

1.7 ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เช่น การวางแผน นิเทศการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเพ่ือสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน 

1.8 ตรวจเย่ียมบ้าน โรงเรียน ให้คําแนะนํา คําปรึกษา การช่วยเหลือทุกกลุ่มวัยและ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยง ผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติด ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพกาย/จิต เพ่ือให้มีสุขภาวะที่ดี
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

2. ด้านการวางแผน 
2.1 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
2.2 จัดเรียงลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการเพ่ือนําเสนอทางเลือกให้แก่ผู้บังคับบัญชา 
2.3 ร่วมวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนใน

การดูแลสุขภาพของประชาชน 
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3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3.3 ให้ข้อคิดเห็นในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ

ดําเนินการร่วมกัน 
4. ด้านการบริการ 

4.1 สอน แนะนํา ให้คําปรึกษาเบ้ืองต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับการสง
เสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 

4.2 ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น เก่ียวกับการพยาบาล เพ่ือให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  

4.3 บริการให้ภูมิคุ้มกัน ตลอดจนบริการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก และการวางแผน
ครอบครัว เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและทราบถึงการดูแลตนเองและบุคคลรอบข้างอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

4.4 สอนนิเทศ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือในสาขาวิชาหรือทางการ

พยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลช้ันหน่ึง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ช้ันหน่ึง หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
น้ีได้ 

 

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ 4 ปี 
 

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท 
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ชื่อตาํแหน่ง  ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (รหสั 3701) 
 

ตําแหน่งประเภท พนกังานจ้างตามภารกิจ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 

ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกํากับแนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1.1 สํารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คํานวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน

ก่อสร้าง งานบํารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอํานวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรม
โยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 1.2 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เสนอปรับปรุงงาน และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา 
เพ่ือให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีดี ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 

 1.3 สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ และโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาต่าง ๆ เช่น 
อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน เป็นต้น เพ่ือให้ได้แผนผังโครงการ และโครงสร้างที่ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องตาม
มาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา 

 1.4 คํานวณโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ประมาณราคา และจัดทําราคากลางเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการต้ังงบประมาณในการดําเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด 

 1.5 ศึกษา รวบรวม จัดทําเอกสาร และสรุปรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องด้านวิศวกรรมโยธา รวมทั้ง
ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมโยธา เพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 1.6 วิเคราะห์ ทดลอง และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ใช้ในงาน
วิศวกรรมโยธา เพ่ือให้ได้วัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
และข้อกําหนดตามสัญญา 

 1.7 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกําหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เก่ียวข้องกับ
วิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.8 ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้มีความมั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัยและประยัดงบประมาณ 

 1.9 ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บํารุง บูรณะซ่อมแซมและอํานวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไข
สัญญางานวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนด 

 1.10 ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

 1.11 ศึกษา ติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน
วิศวกรรมโยธา เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานด้านวิศวกรรมโยธาตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือร่วมดําเนินการวางแผนการ

ทํางานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การดําเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาเป็นไปตาม
เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไว้ 

 3. ด้านการประสานงาน 
 3.1 ประสานงานทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
 3.2  ประสานงานด้านวิศวกรรมโยธากับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น 
 3.3 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
 4.1 ให้คําแนะนํา ช้ีแจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธาและ

โครงสร้างพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ได้
ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม 

 4.2 จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง จัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงาน
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่
กฎหมายกําหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งน้ีได้ 

 

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ 4 ปี 
 

อัตราคา่ตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท 
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หลกัสตูรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่  18 มกราคม  2565 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
------------------------------------- 

 

 หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสรรหาและเลือกสรรภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) โดยหลักสูตรและ
วิธีการสรรหาและเลือกสรร มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  เป็นการทดสอบวิธีการสรรหาและเลือกสรร โดยสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) โดยคํานึงถึงระดับ
ความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตําแหน่ง ดังต่อไปน้ี 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546  
 4. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 6. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 7. ความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 
 

  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน) 
  เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งที่สมัคร
การสรรหาและเลือกสรรโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ในเรื่องดังต่อไปน้ี 
 

 ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเน้ือหาวิชา 
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 
3. ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง หลกัเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลทาง

คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ พ.ศ.2564 
4. ความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์นําข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล 
5. ความรู้เก่ียวกับซอร์ฟแวร์ การจัดการระบบฐานข้อมูลและการบูรณาการการใช้ภาษาทาง

คอมพิวเตอร์ ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป 
6. ความรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศ 
7. ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 
8. ความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนา

ระบบงานประยุกต์ 
9. ความรู้เก่ียวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
10. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตําแหน่งที่สมัครสอบ 
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ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วยเน้ือหาวิชา 
1. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 
3. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. ความรู้เก่ียวกับการคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง 

เพ่ือให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
6. ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชนหรือบริการอ่ืน ๆ 

ทางด้านสุขภาพ 
7. จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล 
8. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตําแหน่งที่สมัครสอบ 

 

  ตําแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา ประกอบด้วยเน้ือหาวิชา 
1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 

พ.ศ.2548 
4. ความรู้เก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธาในส่วนที่เก่ียวข้องกับกฎหมายว่าด้วยผังเมือง 
5. ความรู้ด้านวิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร์ 
6. ความรู้ในการออกแบบและคํานวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก วัสดุทางด้านวิศวกรรม

โยธาและการทดสอบ 
7. ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ 
8. ความรู้เก่ียวกับกลศาสตร์ของวัสดุ 
9. ความรู้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
10. ความรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม 
11. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
12. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตําแหน่งที่สมัครสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


