
  

 

- สําเนาคู
ฉบับ - 
 
 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลทับใต� 
     เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป!นพนักงานจ�าง 

   ....................................................... 

  ด�วยองค�การบริหารส�วนตําบลทับใต� ประสงค�จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ�างเป!นพนักงานจ�าง  
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ� เรื่อง หลักเกณฑ�และ
เง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ�าง ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการ
สรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด  ดังต�อไปนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจ�าง  ช่ือตําแหน
ง  และรายละเอียดการจ�าง 
- ประเภทพนักงานจ�างตามภารกิจ จํานวน  ๑  ตําแหน�ง  ๑  อัตรา 
 - ผู�ช�วยนายช�างเขียนแบบ  สังกัด กองคลัง จํานวน ๑ อัตรา  

  ๒.คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 
 ๒.๑คุณสมบัติท่ัวไป 

๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
   ๒.๑.๒มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดป= และไม�เกิน ๖๐ป=  
   ๒.๑.๓ไม�เป!นบุคคลล�มละลาย 
   ๒.๑.๔ไม�เป!นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถหรือจิต
ฟCDนเฟEอนไม�สมประกอบ หรือเป!นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป!นลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�น สําหรับ
พนักงานส�วนตําบล 
   ๒.๑.๕ ไม�เป!นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให�จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว�นแต�เป!นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๒.๑.๖ ไม�เป!นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู�ท่ีผ�านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ�าง จะต�องไม�เป!นผู�ดํารงตําแหน�งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง ผู�บริหารท�องถ่ิน คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภา
ท�องถ่ิน ข�าราชการหรือลูกจ�างส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถ่ินและต�องนําใบรับรองแพทย� ซ่ึงออกให�ไม�เกิน ๑ เดือน และแสดงว�าไม�เป!นโรค
ต�องห�ามตามประกาศกําหนดโรคท่ีเป!นลักษณะต�องห�ามสําหรับข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินมายื่นด�วย 

 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
ง 
  ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  ตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดเก่ียวกับการ 

รับสมัครแต�ละตําแหน�ง แนบท�ายประกาศนี้ 
  ๓. การรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  ผู�ประสงค�จะสมัครเข�ารับการคัดเลือก ให�ขอรับใบสมัครและสมัครด�วยตนเองได�ท่ีทําการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลทับใต�  ต้ังแต�วันท่ี ๒๐–๒๘สิงหาคมพ.ศ.๒๕๖๑(เว�นวันหยุดราชการ) 
 

๓.๒ หลักฐาน... 



  

-๒- 
 

 ๓.๒ หลักฐานท่ีต�องย่ืนพร�อมใบสมัคร 
  ๓.๒.๑ใบประกาศนียบัตรหรือใบระเบียบแสดงผลการเรียน ฉบับจริงและสําเนา  จํานวน  
๑  ฉบับ 
  ๓.๒.๒รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก  ขนาด ๑ นิ้ว ถ�ายไม�เกิน ๓เดือน จํานวน ๓ใบ 
  ๓.๒.๓ ทะเบียนบ�านฉบับจริงและสําเนา  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.๒.๔สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง และสําเนา  จํานวน ๑ฉบับ 
  ๓.๒.๕สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช�น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ฯ (ถ�ามี) 
  ๓.๒.๖ใบรับรองแพทย�  อายุไม�เกิน ๑เดือน  จํานวน ๑ ฉบับ 
 ท้ังนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให�ผู�สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต�องและลงชื่อกํากับไว�ด�วย 
 ๓.๓ ค
าธรรมเนียมการสมัคร๑๐๐บาท 
 ๓.๔ เง่ือนไขในการสมัคร 
  ผู�สมัครเข�ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว�าเป!นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต�อง
กรอกรายละเอียดต�างๆ ในใบสมัคร พร�อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู�สมัครไม�ว�าด�วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม�ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีสมัคร
อันเป!นผลทําให�ผู�สมัครไม�มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล�าว หากตรวจสอบพบเม่ือใด ให�ถือว�าการรับสมัคร
และการได�เข�ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป!นโมฆะสําหรับผู�นั้นต้ังแต�ต�น 
 ๔.การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการ
ประเมินสมรรถนะ 
  องค�การบริหารส�วนตําบลทับใต�จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันศุกร�ท่ี
๓๑สิงหาคม๒๕๖๑ณ บอร�ดประชาสัมพันธ� องค�การบริหารส�วนตําบลทับใต�และองค�การบริหารส�วนตําบลทับใต�จะทํา
การคัดเลือกโดยวิธีการสอบข�อเขียนและสอบสัมภาษณ�วันอังคารท่ี๔ เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๖๑ต้ังแต�เวลา 
๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.ณ ห�องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลทับใต� 
 ๕. หลักเกณฑ8และวิธีการเลือกสรร 
  ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ�การประเมิน ตามรายละเอียดเก่ียวกับ
การรับสมัครแนบท�ายประกาศนี้ 
 ๖. หลักเกณฑ8การตัดสิน 
  ผู�ท่ีถือว�าเป!นผู�ผ�านการเลือกสรรจะต�องเป!นผู�ท่ีได�รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม�ต่ํากว�า  
ร�อยละ ๖๐ โดยการดําเนินการจัดจ�างจะเป!นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได� 

 ๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ
านการเลือกสรร 
 องค�การบริหารส�วนตําบลทับใต�จะประกาศรายชื่อผู�ผ�านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบท่ีได� 
ในวันศุกร�ท่ี๗เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ณ องค�การบริหารส�วนตําบลทับใต�โดยบัญชีรายชื่อดังกล�าวให�เป!นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด ๑ ป= นับแต�วันข้ึนบัญชี หรือนับแต�วันประกาศรับสมัครในตําแหน�ง
ท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม�แล�วแต�กรณี 
 

๘. การจัดทํา... 
 
 
 



  

-๓- 
 ๘.การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ
านการเลือกสรร 
  ผู�ผ�านการเลือกสรรจะต�องทําสัญญาจ�างตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลทับใต�กําหนด 
  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗สิงหาคมพ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 
 

       (นายสรวิศ  เห็นแก�ว) 
     ผู�อํานวยการกองช�าง รักษาราชการแทน 
                 ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลทับใต� ปฏิบัติหน�าท่ี 
                                  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลทับใต� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผนวก ก 
รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ�าง ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

๑. ประเภทพนักงานจ�างตามภารกิจ 
 

๒. ตําแหน�ง ผู�ช�วยนายช�างเขียนแบบ 
 หน�าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน�ง  

ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�นซ่ึงไม�จําเป!นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด�าน
ช�างเขียนแบบตามแนวทาง แบบอย�าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 

๓. ระยะเวลาการจ�าง  (สิ้นสุดสัญญาจ�างวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

๔. อัตราว�าง  ๑  อัตรา 
 

๕. ค�าตอบแทน  ตามคุณวุฒิ 
 -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน (อัตราเงินเดือน ๙,๔๐๐.-บาท) 
 -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน (อัตราเงินเดือน ๑๐,๘๔๐.-บาท) 
 -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณ วุฒิ อย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ไม�ต่ํากว�านี้ (อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐.-บาท) 
 

๖. สิทธิประโยชน� ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗  
     และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
ง 
 

๑. ประเภทของพนักงานจ�าง พนักงานจ�างตามภารกิจ 
ชื่อตําแหน�ง ผู�ช�วยนายช�างเขียนแบบ 
 
ลักษณะงานและหน�าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน�ง 
ช�วยปฏิบัติงานทางช�างเขียนแบบ  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลน 

ของทางอาคาร เข่ือน สะพาน สิ่งก�อสร�างอ่ืนๆ เขียนแผนท่ีต�างๆ เช�น แผนท่ีแสดงเส�นทาง แนวทาง หรือภูมิ
ประเทศ เป!นต�น และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
ง 
๑. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง

เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปCตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก�อสร�าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
ช�างก�อสร�าง ก�อสร�าง ก�อสร�าง ช�างโยธา ช�างเขียนแบบ เทคนิคสถาปCตยกรรม สถาปCตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป!นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� (อัตราเงินเดือน ๙,๔๐๐.-บาท) 

๒. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปCตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก�อสร�าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
ช�างก�อสร�าง ก�อสร�าง ช�างโยธา ช�างเขียนแบบ เทคนิคสถาปCตยกรรม สถาปCตยกรรมหรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป!นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได�(อัตราเงินเดือน ๑๐,๘๔๐.-บาท) 

๓. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ไม�ตํ่ากว�านี้ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปCตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก�อสร�าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
ช�างก�อสร�าง ก�อสร�าง ช�างโยธา ช�างเขียนแบบ เทคนิคสถาปCตยกรรม สถาปCตยกรรมหรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป!นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� (อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐.-บาท) 
๓.   หลักเกณฑ8และวิธีการเลือกสรร 
               ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ�  ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ความรู� 
    (ความรู�ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ) 
๑.๑ ความรู�ความสามารถท่ัวไป 
    ๑.๒ ความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง 
๒. คุณสมบัติส
วนบุคคล 
    ๒.๑ บุคลิกภาพท�วงทีวาจา 
    ๒.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    ๒.๓ มนุษย�สัมพันธ� 
    ๒.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
    ๒.๕ ความม่ันคงในอารมณ� 

๒๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 

โดยวิธีสอบข�อเขียน 
 
 
 

โดยวิธีการสัมภาษณ� 
 

รวม   
 
ข้ันตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

๑. โดยสอบข�อเขียน/สัมภาษณ� 



  

 
 

ช่ือตําแหน
ง ผู�ช
วยนายช
างเขียนแบบ 
หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�นซ่ึงไม�จําเป!นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด�านช�างเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย�าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต�การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ช�วยปฏิบัติงานทางช�างเขียนแบบ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการเขียนแบบและคัดลอกแบบ  

แปลนของทางอาคาร เข่ือน สะพาน สิ่งก�อสร�างอ่ืนๆ เขียนแผนท่ีต�างๆ เช�น แผนท่ีแสดงเส�นทาง แนวทาง หรือภูมิ
ประเทศ เป!นต�น และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
ง 
๑. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง

เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปCตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก�อสร�าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
ช�างก�อสร�าง ก�อสร�าง ก�อสร�าง ช�างโยธา ช�างเขียนแบบ เทคนิคสถาปCตยกรรม สถาปCตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป!นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� (อัตราเงินเดือน ๙,๔๐๐.-บาท) 

๒. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปCตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก�อสร�าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
ช�างก�อสร�าง ก�อสร�าง ช�างโยธา ช�างเขียนแบบ เทคนิคสถาปCตยกรรม สถาปCตยกรรมหรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป!นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� (อัตราเงินเดือน ๑๐,๘๔๐.-บาท) 

๓. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ไม�ตํ่ากว�านี้ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปCตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก�อสร�าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
ช�างก�อสร�าง ก�อสร�าง ช�างโยธา ช�างเขียนแบบ เทคนิคสถาปCตยกรรม สถาปCตยกรรมหรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี  
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป!นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� (อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐.-บาท) 
 

ความรู�ความสามารถท่ีต�องการ 
๑. ความรู�ท่ีจําเป!นประจําสายงาน  

- ความรู�ท่ีจําเป!นในงาน (ความรู�เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
- ความรู�เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ�าอยู�หัว 
     -  ความรู�เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
๒. ทักษะท่ีจําเป!นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน�ง 
     -   ทักษะการใช�คอมพิวเตอร� 
     -   ทักษะการประสานงาน 
     -   ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 

  ๓. สมรรถนะท่ีจําเป!นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน�ง 
       -  การมุ�งผลสัมฤทธิ์ 
       -  การยึดม่ันในความถูกต�องและจริยธรรม 
       - ความเข�าใจในองค�กรและระบบงาน 
       -  การบริการเป!นเลิศ 
       -การทํางานเป!นทีม 



  

 
 
 


