
 
รายละเอียดเกี่ยวกบัการรับสมัคร 

ตามประกาศรบัสมคัรพนกังานจ้าง ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 
 

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

1.ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ) 

2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การก ากับแนะน า
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3. ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ปี 

4. อัตราว่าง จ านวน 1 อัตรา 

5. อัตราค่าตอบแทน  
 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง 
ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. และก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้     อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท 
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง 
ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ , ก.ท. และก.อบต.
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้               อัตราค่าตอบแทน 10,840 บาท  
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง 
ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งได้     อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท 
 
6. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  
    ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2559 
 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดคุณสมบตัิเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การก ากับแนะน า
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
  1.ด้านการปฏิบัติการ 
   1.1 ช่วยส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนท่ี งานวิศวกรรม
โครงสร้าง และงานระบบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ  
   1.2 ช่วยศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อน ามาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ ์
   1.3 ช่วยประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคา 
และน าไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ 
   1.4 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยว
ของกับงานเขียนแบบ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   1.5 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้ 
  2.ด้านการบริการ 
   2.1 ช่วยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบแก่
ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
   2.2 ช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนท่ัวไปเพื่อให้บริการและให้ความ
ช่วยเหลือในงานท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่าง
ก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. 
และก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่าง
ก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ , ก.ท. 
และก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่าง
ก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งได้ 
 
 



 
   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1.ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  ระดับ 1 
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ   
     พระเจ้าอยู่หัว       ระดับ 1 
1.3  ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1 
1.4  ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  ระดับ 1 
1.5  ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน      ระดับ 1 
1.6  ความรู้เรื่องการจัดการความรู้      ระดับ 1 

2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
2.1  ทักษะใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1 
2.2  ทักษะการประสานงาน      ระดับ 1 
2.3  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 1 
2.4  ทักษะการบริหารข้อมูล      ระดับ 1 

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5  สมรรถนะ 

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับ 1 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน    ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ      ระดับ 1 

    3.1.5 การท างานเป็นทีม      ระดับ 1 
3.2  สมรรถนะประจ าสายงาน 

    3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย   ระดับ 1 
    3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์     ระดับ 1 
    3.2.3 การส่ังสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1 

3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเตม็ วิธีการประเมนิ 
1.ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าทีข่องต าแหน่ง 
     1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
          1.1.1วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุป
เหตุผล  
               -ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุป
เหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม  เช่น หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เป็นต้น 
               -ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น 
เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปเหตุผล 
และอุปมาอุปไมย เป็นต้น 
          1.1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
               -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
               -พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
               -พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
               -พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
               -พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
              -พระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
              -พรบ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558 
             -ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
          1.1.3 วิชาภาษาไทย 
               เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้
ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยาย
ความจากข้อความส้ันๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษา
ในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความส้ันๆ การ
เรียงความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 
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โดยวิธี สอบข้อเขียน 
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สมรรถนะ คะแนนเตม็ วิธีการประเมนิ 
     1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
          -ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม 
          -ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เขียนแบบ
โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมท่ีใช้เขียนแบบอื่นๆ 
          -ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีและระบบ สัญลักษณ์วัสดุก่อสร้าง
ด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม 
          -ความรู้เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์ 
          -ความรู้เกี่ยวกับงานด้านแผนท่ี 
          -ความรู้ท่ีเกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งท่ีสมัครสอบ 
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โดยวิธี สอบข้อเขียน 
      (ปรนัย) 

2.ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
     2.1 มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
     2.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
10 
 10 

 
โดยวิธ.ี....ทดสอบ........ 
โดยวิธ.ี....ทดสอบ........ 

3.คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     3.3 มนุษยสัมพันธ์ 
     3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 
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โดยวิธ.ี...สัมภาษณ์...... 
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