
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปน็พนักงานจ้าง 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
…………………………………...... 

        ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งทอง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 2)   
        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน  บุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  จำนวน 1 อัตรา  สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง  โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ประเภทพนักงานจ้าง/ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก  
      ๑.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
          ๑)  ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ    จำนวน  ๑  อัตรา 

๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
     ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป  
    ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมี

คุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  ข้อ  ๔  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวนัท่ี  9  กรกฎาคม  ๒๕๔7  ดังนี้ 
        (๑)  มีสัญชาติไทย 
        (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกิน ๖๐ ปี  
       (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        (๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงาน
เทศบาลดังต่อไปนี้ 
            ก.  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจของสังคม 
         ข.  วัณโรคในระยะอันตราย 

ค.  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม                                                                     
     ง.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
     จ.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน 

พรรคการเมือง      
  (๖)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
     (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจ้ำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
           /(8) ไม่เป็น....... 
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     (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
     (๙)  ไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ณ วันท่ีได้รับการจ้าง 
            ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
  รายละเอียดปรากฏตาม  ภาคผนวก  ก. ท้ายประกาศฯ  
  3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ ในการสมัครสอบ 
             ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมท้ังนำเอกสารฉบับจริงและสำเนาโดยผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือช่ือกำกับไว้
ในเอกสารทุกฉบับ  ดังนี้ 
     (๑)  สำเนาหลักฐานการศึกษาท่ีแสดงว่าเป็น  ผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง
ท่ีสมัคร (ฉบับภาษาไทย)  จำนวน ๑ ฉบับ  โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิด
รับสมัครฯ 

(๒)  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
(๓)  บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
(๔)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑  นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖  เดือน จำนวน ๓ 

รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย 
     (๕)  ใบรับรองแพทย์ ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ้าง  ข้อ ๔  ท่ีคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนกังานจ้าง  ลงวันท่ี 9  กรกฎาคม  ๒๕๔7  ซึ่ง
ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ 
            (6)  เอกสารอื่นๆ เช่น  ใบทหารกองเกิน (สด.๙) ใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล  ทะเบียนสมรสทะเบียนหย่า  
ใบรับรองการผ่านงาน  พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน  ๑  ฉบับ    

(7) เทศบาลตำบลทุ่งทอง  ไม่รับสมัครพระภิกษุหรือสามเถร  ตามหนังสือสำนักงาน  ก.พ.  ท่ี  นร ๐๙๐๔/
ว๙  ลงวันท่ี ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๑๐  หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก ท่ี มท ๐๓๑๑/ว๕๖๒๖ ลงวันท่ี  
 ๒๓  มกราคม ๒๕๒๑  และตามความในข้อ ๕  ของคำส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๒๑  หากสมัคร
แล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรภายหลังระหว่างดำเนินการสอบคัดเลือกก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก 
หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันท่ีดำเนินการสอบคัดเลือก 
ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
 4.  การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
      5.1 ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  ตำแหน่งละ ๑๐๐  บาท 
      5.2 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  งานบริหารงานบุคคล  
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลทุ่งทอง และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันท่ี 17 – 25  พฤศจิกายน  
2565  ในเวลาราชการ  (08.30 – 16.30 น.)         
 5.  เง่ือนไขในการสมัคร 
           ผู้สมัครเขา้รับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
 
           /ในใบสมัคร...... 
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ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่ีสมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้าสรรหาและการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นต้ังแต่ต้น 
 6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
           เทศบาลตำบลทุ่งทอง  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  ในวันพฤหัสบดีท่ี  1  ธันวาคม  ๒๕65 
ต้ังแต่เวลา  09.00 น เป็นต้นไป โดยปิดประกาศไว้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ท่ีหมายเลข ๐-๔๔๘1-6838 ต่อ 15 หรือ www.tungtong.go.th 

 7.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 เทศบาลตำบลทุ่งทองจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร (ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ภาค ก. และภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข.) ในวันพฤหัสบดีท่ี  8  ธันวาคม  ๒๕๖5  ต้ังแต่เวลา 08.3๐ น. เป็นต้นไป       
ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง  รายละเอียดปรากฏตาม  ภาคผนวก  ข. ท้ายประกาศฯ  

8.  เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ท่ีผ่านสรรหาและเลือกสรร  ต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ  

และภาค ค ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ  
กรณีผู้สอบแข่งขันได้คะแนนท้ัง ภาค ก และภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับ

ท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ลำดับท่ีดีกว่า 

9. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีที่คัดเลือกได้ 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร  ในวันจันทร์ท่ี  19  ธันวาคม  ๒๕๖5  ท่ีสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ท่ีหมายเลข ๐-๔๔๘1-6838 ต่อ 15  การคัดเลือกเทศบาลตำบลทุ่งทอง จะประกาศ
รายช่ือผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก  โดยเรียงลำดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดมาตามลำดับ  ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจะ
พิจารณาให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจำตัวสมัครคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน     
๑  ปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวนี้อีก  และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกใหม่แล้ว  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ วนัท่ี  9   พฤศจิกายน   พ. ศ. ๒๕๖5      

            

 
           (นายสมถวิล  หมั่นอุตส่าห)์ 

            นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งที่สรรหา   
************************ 

1.  พนักงานจ้างตามภารกิจ     
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ   สังกัดกองช่าง   เทศบาลตำบลทุ่งทอง  

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค

วิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิคการเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างก่อสร้าง  ก่อสร้าง ช่างโยธา  ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม  
สถาปัตยกรรมหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างก่อสร้าง  ก่อสร้าง ช่างโยธา  ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม  
สถาปัตยกรรมหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมโยธา  เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา  ช่างเขียนแบบ  เทคนิคสถาปัตยกรรม  
สถาปัตยกรรมหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางช่างเขียนแบบ  ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบและคัดลอกแบบ  แปลน

ของทางอาคาร  เขื่อน สะพาน  และส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ เขียนแผนท่ีต่าง ๆ เช่น แผนท่ีแสดงเส้นทาง  แนวทาง  
หรือภูมิประเทศ เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ค่าตอบแทนที่ได้รับ 

- วุฒิ ปวช.  ค่าตอบแทน เดือนละ  9,400.- บาท  และเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว  2,000.-บาท   
- วุฒิ ปวท.  ค่าตอบแทน เดือนละ  10,840.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว  2,000.-บาท       
- วุฒิ ปวส.  ค่าตอบแทน เดือนละ  11,500.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว  1,785.-บาท         
  
 

 
*************************** 

 
 



                 ภาคผนวก  ข 
      
    หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

        ท้ายประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  สังกัด  กองช่าง 

----------------------------- 
แบ่งการประเมินออกเป็น  3  ภาค ดังนี้ 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) จำนวน  50  ข้อ  (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) โดย 
วิธีการสอบปรนัย 
ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล  โดยใช้ข้อมูล  ความรู้  ความเข้าใจท่ีจำเป็นสำหรับ 

ตำแหน่ง เช่น 
- วิชาภาษาไทย 

      - ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
               - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 

     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 14  
      - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)  (คะแนน 100 คะแนน)  โดยใช้วิธีสอบปรนัย       
      - ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม 
      - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2543  (ฉบับท่ี 3)  

2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  โดยวิธีการสอบปฏิบัติและสอบ
สัมภาษณ ์

     ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
      - ทดสอบการใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD 
               - ทดสอบการใช้โปรแกรม Microsoft  office  สำหรับประมาณการราคาวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง 
      - ทดสอบความเหมะสมกับตำแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน  และ
พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ  และเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น อารมณ์  ทัศนคติ  
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและส่ิงแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


