
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื้อง 
เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน 

จากต าแหน่งประเภททั่วไป เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ในต าแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ 

-------------------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื้อง  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์ 
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานจากต าแหน่งประเภทท่ัวไป เป็นต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ในต าแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ เลขท่ีต าแหน่ง 50-3-05-3701-001 จ านวน 1 
อัตรา สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบ้ือง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี    

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ และมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี ในการประชุมครั้งที ่ 12 /2563 เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม  
2563  ประกอบกับมติคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่ง ต่างสายงานจากต าแหน่ง
ประเภทท่ัวไป เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ในต าแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ ในการประชุมครั้งท่ี 
๑/๒๕64 เมื่อวันพุธท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโดยก าหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  ๑. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก 
      ต าแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ เลขท่ีต าแหน่ง 50-3-05-3701-001 สังกัด 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบ้ือง  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

  ๒. หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและความรู้
ความสามารถที่ต้องการ 
      หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ 
รายละเอียดตามท่ีระบุไว้ใน “บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ท้ายประกาศนี้ 

  3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
      3.1 เป็นพนักงานส่วนต าบล และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัคร (ภาคผนวก ก.) 
โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเอง หากเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ และภายหลังพบว่า
ขาดคุณสมบัติ ให้ตัดสิทธิในการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
      3.2 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
      3.3 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้น
จากระดับ 2 และต าแหน่งประเภทท่ัวไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
      3.4 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือนท่ีใช้ในการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงาน
ส่วนต าบล  ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ (ข้ัน 15,060 บาท) 

/ส าหรับพระ….. 
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      ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้ารับสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนมา
บรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ท้ังนี้ เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ 
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว 86/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และความตามในมาตรา 5 ของค าส่ัง
มหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 22 กันยายน 2521 

  4. การสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้ท่ีประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารต่างๆ  
ซึ่งผู้สมัครได้ลงลายมือช่ือก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ตามท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ก าหนดตาม ข้อ 5  
ต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร  ต้ังแต่วันที่ 16 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนกระเบ้ือง  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

  5. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
      5.๑ ใบสมัครตามแบบท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ก าหนด  พร้อมติดรูปถ่ายสวม
เครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (เอกสาร
หมายเลข ๑ ท้ายประกาศ) จ านวน ๑ ชุด 
      5.๒ แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (เอกสารหมายเลข 2 ท้าย
ประกาศ) จ านวน ๑ ชุด 
      5.3 หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงานท่ีตน
สังกัดอยู่ซึ่งได้อนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 3 ท้ายประกาศ) 
      5.4 รูปถ่ายข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
      5.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑ ฉบับ 
      5.6 ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล ท่ีรับรองส าเนาโดยหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ ชุด 
      5.7 ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งเป็นวุฒิท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ี
สมัครเข้ารับการคัดเลือก จ านวน ๑ ชุด ท้ังนี้ จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายใน
วันปิดรับสมัครสอบคัดเลือก 
      5.8 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จากแพทย์ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมของแพทยสภา และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.) ก าหนด จ านวน ๑ ชุด 
      5.9 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล เป็นต้น  
จ านวน ๑ ฉบับ 
      ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบ
คัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใดๆ 

  6. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
      ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 3๐๐.- บาท 
(สามร้อยบาทถ้วน) ต้องช าระในวันสมัครเท่านั้น 
 

/7. ประกาศ... 
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  7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
      7.1 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื้อง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือกภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ภายใน  
วันศุกร์ท่ี 2 เมษายน 2564 ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบ้ือง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
      7.2 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื้อง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือกความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ณ ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบ้ือง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
      ท้ังนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการจะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับการสอบคัดเลือก
หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายช่ือผู้นั้นออกจากบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการสอบคัดเลือกและ
หากพบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจทุจริต จะพิจารณาให้มีการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น 

  8. ก าหนดวันเวลา  และสถานที่ด าเนินการสอบคัดเลือก 
      8.1 คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก จะด าเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ
ท่ัวไป (ภาค ก) เวลา 09.00 น. – 11.00 น. และความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) เวลา 13.00 น. – 
15.00 น. ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบ้ือง อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 
      8.2 คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก จะด าเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนกระเบ้ือง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

  9. ระเบียบเก่ียวกับการสอบคัดเลือก 
      ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ และให้น าบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และบัตรประตัวผู้สมัครสอบไปแสดงในวันสอบคัดเลือกด้วย   
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเอกสารปรากฏ (เอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายประกาศ) 

  10. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
        หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนน รวม 300 คะแนน   
รายละเอียด ดังนี้ 
      1) ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
          ทดสอบความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา  
การควบคุมงาน  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  การให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงาน  การติดต่อประสานงาน  
กฎหมาย กฎ  ระเบียบ และข้อบังคับท่ัว ๆ ไปท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และหลักวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน  
นโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการท่ีสังกัดและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งตามแนวที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ท้ังนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย 100 ข้อ) 
      2) ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
          โดยจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีโดยเฉพาะ 
ตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย 100 ข้อ) 
      3) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
          รายละเอียดวิชาท่ีใช้ในการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความสามารถ    
ท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (เอกสารหมายเลข 5 แนบท้ายประกาศ) 

/ท้ังนี้ ผู้... 
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      ท้ังนี้  ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  ตามเกณฑ์การตัดสินก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

  11. เกณฑ์การตัดสิน 
        การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่
ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

  12. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
        12.1 ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 พร้อมประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสอบคัดเลือกความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดอนกระเบ้ือง  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี   
        12.2 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบ้ือง จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในจันทร์ที่ 
17 พฤษภาคม 2564 หลังจากด าเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เสร็จส้ิน
เรียบร้อย ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบ้ือง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

  13. การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
        การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะเรียงล าดับท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า  
เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ ในล าดับท่ีสูงกว่า  
ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 

  14. การบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
        ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมากกว่าจ านวนอัตราว่างตามท่ีประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื้อง จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จ านวน 2 เท่า      
ของอัตราว่างตามท่ีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับท่ี ๑ ภายใน 
๓๐ วัน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรีก่อน และเมื่อได้มีการ
บรรจุแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างท่ีจะแต่งต้ังแล้ว บัญชีส ารองให้ยกเลิก 
  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดอนกระเบ้ือง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0-3229-9406 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ 

   ประกาศ ณ วันท่ี  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายธนาคม ทวีไกรกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบ้ือง 
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เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ .................................... 
 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
ให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานจากต าแหน่งประเภททั่วไป เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ต าแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื้อง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  

 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
1.  ช่ือ.........................................................................สกุล......................................................................................... 
2.  เพศ                           ชาย                   หญิง      
3.  วัน  เดือน  ปีเกิด.......................................อายุปัจจุบัน..............ปี   วันเกษียณอายุราชการ................................ 
4.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง....................................................................ระดับ.............................................................. 
     ประเภทต าแหน่ง         บริหารระดับสูง  บริหารระดับกลาง 
                                        วิชาชีพเฉพาะ            เช่ียวชาญเฉพาะ 
                                        ท่ัวไป          
     เงินเดือน.........................................................บาท   เงินประจ าต าแหน่ง..........................................บาท 
     งาน........................................................................ 
     กอง/ฝ่าย................................................................ 
     องค์การบริหารส่วนต าบล.............................................อ าเภอ........................................จังหวัด......................... 
     โทรศัพท์.............................................โทรสาร...............................................E-mail.......................................... 
5.  สถานท่ีติดต่อได้ 
     ท่ีอยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
     บ้านเลขท่ี.............................................ซอย/ตรอก..............................................ถนน....................................... 
     แขวง/ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ...............................................จังหวัด.................................. 
     รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์.................................................โทรสาร.................................... 
     E-mail....................................................... 
6.  สถานภาพครอบครัว 
      โสด      สมรส            อื่นๆ 
     ช่ือคู่สมรส........................................................สกุล.....................................................อาชีพ.............................. 
     ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
         ไม่มีบุตร/ธิดา         มีบุตร/ธิดา  จ านวน...................คน(ชาย..............คน   หญิง.............คน) 

7.   ประวัติสุขภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทย์ท่ีออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เป็นโรคเหล่านี้ 
หรือไม ่

ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่นๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 / 8. ประวัติ... 

ติดภาพถ่าย
ขนาด 1 น้ิว 
จ านวน 1 รูป 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 

6 เดือน 
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8.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตร ี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอื่นๆ      
               
9.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ...........................................ต าแหน่ง........................................ระดับ........................ 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม........................ปี.................................เดือน 
 

การด ารงต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง ช่วงเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
 
10.  การฝึกอบรม (หลักสูตรส าคัญๆ) 
 

หลักสูตรท่ีอบรม 
ช่ือหลักสูตร/การอบรมอื่น หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

   
 
 
 
 

  

 
 
 

 / 11. ดูงาน... 
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11.  ดูงาน (ท่ีส าคัญๆ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานท่ี ระหว่างวนัท่ี ทุนการดูงาน 

  
 
 
 

  

12.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
การดูงาน 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 
  

 
 
 

  

13.  ความสามารถพิเศษอื่น ๆ 
       ภาษาอังกฤษ......................................................................................................................................................            
       คอมพิวเตอร์......................................................................................................................................................          
       อื่นๆ (โปรดระบ)ุ................................................................................................................................................ 

14.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท่ีได้รับ      
       .......................................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................................... 

15.  ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการ หรืออื่นๆ ท่ีได้รับการยกย่อง 
วันท่ี รางวัล/เกียรติคุณท่ีได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานท่ี/มอบเกียรติคุณ 

 
 
 
 

   

16.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ของผู้สมัครท่ีเห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน 
................................................................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................................................ 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
 
       (ลงช่ือ)….........................................................ผู้สมัคร 
               (…………...............................................) 
             วัน เดือน ป…ี...................................................... 

/ เฉพาะ... 
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เฉพาะเจ้าหน้าที ่
(    )  หลักฐานครบถ้วน 
(    )  มีปัญหา  คือ................................................... 
 
 
ลงลายมือช่ือ......................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

                (.....................................) 
วันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ...................... 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ  จ านวน..................บาทไว้แล้ว 
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี...................เลขท่ี..................... 
วันท่ี..................เดือน...........................พ.ศ..................... 
 

ลงลายมือช่ือ..............................................ผู้รับเงิน 
   (.............................................) 

วันท่ี.............เดือน.................................พ.ศ.................. 
                                ส าหรับเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้ตรวจสอบแล้ว  ผู้สมัครรายนี้เป็นผู้ 
                                                    มีคุณสมบัติครบถ้วน 
                                                    มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
                                เพราะ............................................................................... 
 
                                                                                        (ลงช่ือ)............................................... 
                                                                                                 (.............................................) 
                                                                                        ต าแหน่ง............................................. 
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แบบประเมินบุคคลเพือ่พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานจากต าแหน่งประเภทท่ัวไป  
เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  ต าแหน่งท่ีสมัคร  วิศวกรโยธา  ระดับปฏิบัติการ....................................................... 
ช่ือผู้รับการประเมิน.........................................................ต าแหน่ง...............................................ระดับ...................... 
สังกัด.................................................................อ าเภอ..............................................จังหวัด...................................... 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้รับ หมายเหตุ 

หมวด 1 องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  (40 คะแนน)    
   1.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
         ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญ ความ

รอบรู้ในงานท่ีจะปฏิบัติและงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่ง รวมท้ัง
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 

         ข. พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย โดยค านึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์และ
งานเสร็จทันเวลา  ท้ังนี้ให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหา 
เชาว์ปัญญา และความถนัด เฉพาะงาน ฯลฯ 

20   

   1.2 ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
         พิจารณาจากความต้ังใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นท่ีจะท างานท่ี
ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการการไม่ละเลยต่องาน
และพร้อมท่ีจะรับผิดชอบต่อผลของงานท่ีเกิดขึ้น ฯลฯ 

20   

หมวด 2 ความประพฤติ   (20 คะแนน) 
   พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติการท างาน 
รวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผนของทาง
ราชการ ฯลฯ       

20   

หมวด 3 คุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (40 คะแนน)    
   3.1 ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
         พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ แนวทาง 

เทคนิควิธีการหรือส่ิงใหม่ๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน การ
ปรับปรุงงาน  ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ และมีความคิด
สร้างสรรค์ในการท างานยาก  หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี ฯลฯ 

   3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ 
         พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต่อประชาชน ระบบราชการและงานใน

หน้าท่ี   แรงจูงใจและความกระตือรือร้น ในการท างาน ความ
จงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิด ความเช่ือและอุดมการณ์ ท่ี
สอดคล้องกับนโยบาย  โครงการหรือแผนงานท่ีรับผิดชอบ  ฯลฯ 

   3.3 ความเป็นผู้น า 
         พิจารณาจากความสามารถในการมอบการณ์ไกล การตัดสินใจ  การ

วางแผนงาน การมอบหมายงาน การให้ค าแนะน าและการพัฒนา การ
ควบคุมงาน ความใจกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้ง  กว้างขวาง  รอบคอบและยุติธรรม  ฯลฯ 

8 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
8 
 

  



- 2 - 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้รับ หมายเหตุ 

   3.4 บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
         พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความ

หนักแน่นมั่นคงในอารมณ์  ความเช่ือมันในตนเอง ตลอดจน
กิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาท่ีเหมาะสม ฯลฯ 

   3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
         พิ จารณ าจากความสามารถ ส่วนบุ คคล ท่ี จะเข้ าได้กั บ

สถานการณ์  สังคม และส่ิงแวดล้อมใหม่ๆ ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อ และ
ประสานงานกับผู้อื่น ฯลฯ 

8 
 
 
 
8 
 

  

รวม 100   

 
       ผู้ประเมิน ………………………..………………….   
         (……………………………….………….) 
      ต าแหน่ง  …………………….………………………….. 
               วันท่ี............................................................... 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามล าดับ 
.................................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงช่ือ) ……………………………………………. 
               (…………………………………………….) 
      ต าแหน่ง  …………………………………………….. 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามล าดับ        
....................................................................................................................................................................................
        
      (ลงช่ือ) ……………………………………………. 
               (…………………………………………….) 
      ต าแหน่ง  …………………………………………….. 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
              ผ่านการประเมิน 
              ไม่ผ่านการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
             
      (ลงช่ือ) ……………………………………………. 
               (………………………………………….) 
      ต าแหน่ง  …………………………………………….. 



 
ค าช้ีแจงเก่ียวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
1. ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของผู้รับการประเมิน ดังนี้ 

1.1  ผู้ประเมิน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา 
1.2  ผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไปตามล าดับ ได้แก่ ปลัด หรือรองปลัด อบต.  นายก อบต. 

2. องค์ประกอบท่ีใช้ในการพิจารณาประเมิน แบ่งออกเป็น 3 หมวด แต่ละหมวดจะแยกเป็น
องค์ประกอบย่อยซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะก าหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม 

3. ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ และให้คะแนนส าหรับ 
องค์ประกอบนั้นๆ ในช่องคะแนนท่ีได้รับ ท้ังนี้ การกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลขจ านวนเต็ม 

4. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว ให้รวมคะแนนท่ีได้รับท้ังหมดในช่องรวมของแบบประเมินแล้ว 
             ลงนามผู้ประเมิน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามล าดับให้ความเห็น 

5. ผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้ ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
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แบบหนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
อนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลสมัครสอบคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน 

จากต าแหน่งประเภททั่วไป เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ในต าแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื้อง  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
เขียนท่ี....................................................... 

 
วันท่ี ......... เดือน........................... พ.ศ. ............... 

 ข้าพเจ้า...................................................................ต าแหน่ง ..................................................................... 
อ าเภอ...................................จังหวัด................................อนุญาตให้......................................................................ซึ่ง
เป็นพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง.............................................................ระดับ...................................................
ส านัก/กอง........................... องค์การบริหารส่วนต าบล ...........................อ าเภอ....................จังหวัด....... ..........  
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื้อง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานจากต าแหน่งประเภทท่ัวไป เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ในวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ  ลงวันท่ี  22  กุมภาพันธ์ 2564 และยินยอมให้โอนไปแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งได้ 
หากผ่านการสอบคัดเลือกฯ              
 
  ให้ไว้ ณ ............................................................................... 
 
 

ลงช่ือ  .................................................... 
        (...................................................) 

ต าแหน่ง ..................................................... 
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ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

 
1. ระเบียบการเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
     1.1  ผู้สอบควรตรวจสอบสถานท่ี และวัน เวลาสอบ ให้เรียบร้อยก่อนสอบ 
  1.2  ผู้สอบต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ  แสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ณ ห้องสอบ พร้อมลงช่ือเข้าสอบ 
 1.3  ไม่อนุญาตให้น าหนังสือ หรือเอกสารอื่นใด และเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ  
         (ยกเว้นดินสอ ปากกา ยางลบ หรือน้ ายาลบค าผิดเท่านั้น) 

1.4 ต้องแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ  (ชุดข้าราชการ) 
1.5 ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต 
1.6 ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที  หากเข้าสอบไม่ทันจะถือว่าขาดสอบ 
1.7 นั่งตามท่ีก าหนดให้  จะเปล่ียนท่ีนั่งก่อนได้รับอนญุาตไม่ได้ 
1.8 ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และค าส่ังของคณะกรรมการคุมสอบ  โดยไม่ทุจริตในการสอบ 
1.9 มิให้ผู้เข้าสอบคนอื่นคัดลอกค าตอบของคน รวมทั้งไม่พูดคุยกับผู้ใดในเวลาสอบ เมื่อมีข้อสงสัยหรือมี

เหตุผลความจ าเป็นให้แจ้งต่อคณะกรรมการคุมสอบ 
1.10 ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
1.11 ให้ส่งกระดาษค าตอบและข้อสอบ หลังการสอบผ่านไปแล้วอย่างน้อย 45 นาที 
1.12 เมื่อส่งกระดาษค าตอบและข้อสอบแล้ว ไม่สามารถกลับเข้ามาในห้องสอบได้อีก และผู้นั้นต้อง 

   ออกไปห่างจากห้องสอบ และไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ท่ียังสอบอยู่  
1.13 เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ถือว่าส้ินสุดกระบวนการสอบทันที และไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ      

   ของคณะกรรมการคุมสอบ อีกต่อไป 
 
2. ระเบียบการเข้าสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ)์ 
  2.1  ผู้สอบต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบมายื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ณ จุดรายงานตัวก่อนเวลาสอบอย่างน้อย  
         20 นาที จึงจะสามารถเข้าห้องสอบได้ 
  2.2  การตรวจสอบสถานท่ี และวันเวลาสอบ ให้เรียบร้อยก่อนเวลาสอบ 

2.3  ต้องแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ (ชุดข้าราชการ) 
  2.4  ไม่อนุญาตให้น าหนังสือ หรือเอกสารอื่นใด และเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ  

2.5  ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต 
2.6  เมื่อออกจากห้องสอบแล้ว  ไม่สามารถกลับเข้ามาในห้องสอบได้อีก  และผู้นั้นต้องออกไปห่างจาก 
       ห้องสอบ และไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ท่ียังสอบอยู่  
   

 
************************************ 
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หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน 
จากต าแหน่งประเภททั่วไป เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  

ในต าแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ 
 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการ
ตามระดับต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ขอบเขตเนือ้หาที่สอบ 
1 ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว  
2 ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม   

เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0           
หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เป็นต้น 

3 ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน   
4 ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่างๆ  

การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น    
5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560    
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน    
7 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน     
8 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน     
9 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542      

10 พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 
11 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546    
12 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘    
13 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
14 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน) 
 

 
 
3. การสอบสัมภาษณ์ ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความ เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษท่ีเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้า
สอบ   
 
 

 
 
 

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

ท่ี ขอบเขตเนือ้หาที่สอบ 
1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
3 ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เช่น ความรู้ทางด้านคุณภาพวัสดุงานทางปฐพีกลศาสตร์ 
4 ความรู้ด้านวิศวกรรมการบริหารจัดการงานก่อสร้าง 
5 ความรู้ด้านวิศวกรรมส ารวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง 
6 ความรู้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
7 ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม 
8 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
9 ความรู้ท่ีเกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของต าแหน่งท่ีสมัครสอบ 


