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ประกาศเทศบาลต าบลกะปาง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลกะปาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัย
อ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช   เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง   ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ จ านวน  1  อัตรา  ดังนี้ 
-  ต าแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ    จ านวน   1  อัตรา   

รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 

     2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
 (1)  มีสัญชาติไทย   

(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า   18   ปี  และไม่เกิน   60  ปี   
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   
(4)  ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น  

เฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในประกาศตามท่ีก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล    

(5)   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   กรรมการพรรคการเมือง   หรือเจ้าหน้าที่ใน  
พรรคการเมือง  

(6)   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาท้องถิ่น  
(7)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า  

ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน  

อ่ืนของรัฐ 
  (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานเทศบาลมายื่นด้วย 
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 2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่

ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 
 

3.  การรับสมัคร 
     3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 รับสมัครวันที่  15 – 24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  ณ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลกะปาง  ในวันเวลา

ราชการ 
3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

(1)  หลักฐานที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งพร้อมส าเนา 1 ฉบับ (เป็นคุณวุฒิการศึกษา  
หรือ  ใบอนุญาตต่าง ๆ  แล้วแต่กรณี)  

(2)  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา  1  ฉบับ   
(3)  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา    1  ฉบับ  
(4)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตา ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน 

ไม่เกิน 6 เดือน    จ านวน  3  รูป    
(5)  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  

นับแต่วันตรวจร่างกาย  จ านวน  1  ฉบับ  
(6)  หลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบทหารกองเกิน (สด.9)  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส 

ทะเบียนหย่า   พร้อมส าเนา  1  ฉบับ   
  ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
      3.3  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  -  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  100  บาท 
      3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผล
ท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น  
 

4.   การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 

      4.1   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557   ณ 
เทศบาลต าบลกะปาง 

 5. วันเวลาสถานที่สอบ  
5.1  สอบในวันที่  28  กรกฎาคม  2557  เวลา  09.00 เป็นต้นไป  ณ ส านักงานเทศบาล 

ต าบลกะปาง  อ าเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

7. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

60  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
เทศบาลต าบลกะปาง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่  30  

กรกฎาคม   พ.ศ.  2557  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลกะปาง โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผล
ไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับจากวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลต าบลกะปางก าหนด 

 
 

ประกาศ ณ วันที่   3   กรกฎาคม   พ.ศ. 2557 
 

 
          ทรงยศ กรุณา 

(นายทรงยศ  กรุณา) 
           นายกเทศมนตรตี าบลกะปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลกะปาง  

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2557 
 
1.  ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒ)ิ 
     ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 
     ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างเขียนที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตาม
ค าสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  

1.2 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทาง ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา  ช่างเขียน
แบบ  สถาปัตยกรรม   หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
3.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ 
     (ความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
ต าแหน่งที่จะจ้าง) 
     1.1. ความรู้ความสามารถทั่วไป      
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
     (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะส าหรับงานที่จะจ้าง) 
          2.1 มีความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     3.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     3.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     3.3  มนุษยสัมพันธ ์
     3.4  ทัศนคติ แรงจูงใจ 
     3.5  ประวัติ/ความสามารถ/ประสบการณ์ 
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โดยวิธี  สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
โดยวิธี  สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
โดยวิธี  สอบสัมภาษณ์ 

รวม 150  

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 1   ความรู้ 
 2  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  
 3  คุณสมบัติส่วนบุคคล  

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลกะปาง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2557  

 
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 

2. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างเขียนที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามค าสั่ง 

หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

     3.  ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี 

     4.  อัตราว่าง   1   อัตรา 

     5.  ค่าตอบแทน  6,050  บาท 

     6.  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


