
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ครั้งท่ี 3) 

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค 
จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  
ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ครั้งท่ี 3 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๒๒ ประกอบกับ มาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับอาศัยอํานาจตามความใน หมวด ๔ การสรรหา
และการเลือกสรร ขอ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จ.ปจ.) 
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม และตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จึงประกาศ 
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ประเภทพนักงานจาง/ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
1.ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ 

1. ผูชวยนักพัฒนาชุมชน   จํานวน 1 อัตรา  
2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา  
3. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ   จํานวน 1 อัตรา  
4. ผูชวยนายชางเขียนแบบ  จํานวน 1 อัตรา  
5. ผูชวยวิศวกรโยธา   จํานวน 1 อัตรา  

2 ตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป 
1. คนงาน    จํานวน 1 อัตรา  
2. พนักงานขับรถยนต   จํานวน 1 อัตรา  
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จํานวน 1 อัตรา  
4. คนงานประจํารถขยะ   จํานวน 1 อัตรา  
5.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา  

  
2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูสมัคร 

สอบคัดเลือกตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตาม ขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
สวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 4 เมษายน 2548 
ดังนี้ 

1. สัญชาติไทย 
2. มีอายุไมต่ํากวาสบิแปดปบรบิูรณ และไมเกินหกสิบป 

/3. ไมเปนบุคคล... 
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3. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
4. ไมเปนผูมีรางกายทุพลภาพไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิต

ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหาม เบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการ เปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
5. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี 

ในพรรคการเมือง 
6. ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
7. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสาํหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานอ่ืนของรฐั 
หมายเหตุ ผูผานการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ก. ทายประกาศ 
 

3. การรับสมัคร และสถานท่ีรับสมัคร 
ผูประสงคท่ีจะสมัครคัดเลือก ขอยื่นใบสมัครคัดเลือกพรอมหลักฐานดวยตนเอง ระหวาง 

วันท่ี  15 - 23 กันยายน 2564  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ในวันและเวลาราชการ 
สามารถติดตอสอบถามไดท่ีโทรศัพทหมายเลข 0 3757 5260  
 

4. เอกสารและหลักฐานท่ีใช ในการสมัคร 
ผูสมัครตองยื่นใบสมัคร ดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัครโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให 

ถูกตองและครบถวน พรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและสําเนาโดยผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อ 
กํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้ 

(1) สําเนาหลักฐานการศึกษาท่ีแสดงวาเปน ผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
ตําแหนง สําหรับตําแหนงท่ีสมัคร (ฉบับภาษาไทย) จํานวน 1 ฉบับ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับ 
อนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปดรับสมัครฯ 

(2) ทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
(3) บัตรประจําตัวประชาชน  พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
(4) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียว 

ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป และใหผูสมัครลงนามรับรองหลังรูปถายดวย 
/(5) ใบรับรองแพทย... 
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(5) ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามคุณสมบัติของพนักงานจาง  
ขอ 4 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
พนักงานจาง ลงวันท่ี 4 เมษายน 2548 ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน นับแตวันตรวจรายกาย จํานวน 1 ฉบับ 

(6) หลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบทหารกองเกิน (สด.9) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส 
ทะเบียนหยา ใบรับรองการผานงาน พรอมถายสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 

(7) องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ไมรับสมัครพระภิกษุหรือสามเณร  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 0904/ ว 9 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือสํานักงาน ก.ท.ดวนมาก 
ท่ี มท 0311/ว 5626 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2521 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม 
ลงวันท่ี 21 กันยายน 2521 หากสมัครแลวบวชเปนพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหวางดําเนินการสอบ 
คัดเลือกก็จะไมอนุญาตใหเขารับการสอบคัดเลือก หากยงัครองสมเพศอยูในวันท่ีดําเนินการสอบคัดเลือก 
ท้ังนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 

(8) ผูสมัครเสียคาธรรมเนยีมในการสมัครคัดเลือก ตําแหนงละ 100.-บาท 
สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผู มีคุณสมบัติตรง 
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน องคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกาจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงใด ๆ 
 

5. เง่ือนไขในการสมัคร 
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรอง 

ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  
และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณี 
ท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหนงท่ีสมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบ
เม่ือใด ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนีเ้ปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน 

 

6. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร

ในวันท่ี  28 กันยายน 2564  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา และสามารถดูไดท่ีเว็บไซต 
www.muangkao.go.th 
 

7. กําหนดการสรรหาและเลือกสรร 
คณะกรรมการดําเนินการทดสอบ ในวันท่ี  30 กันยายน 2564  ตั้งแต เวลา 09.00 น. 

เปนตนไป ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
 

8. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร จะทําการคัดเลือกดวยวิธีการทดสอบความ
เหมาะสมกับตําแหนง ดังนี้ 

8.1 สอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
เวลา 09.00 – 10.00 น. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป 50 คะแนน ทดสอบ

ดวยวิธีสอบขอเขียนแบบปรนัย 
 

/8.2 สอบภาคความรู... 
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8.2 สอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) 

เวลา 10.30 – 12.00 น. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 50 คะแนน 
ทดสอบดวยวิธีสอบขอเขียนแบบปรนัย 

*** รายละเอียดในการสอบ ภาค ก และ ภาค ข  ปรากฏตาม ภาคผนวก ข. ทายประกาศ 
 

8.3 สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) 
เวลา 13.00 น.เปนตนไป ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 50 คะแนน 

ทดสอบโดยการสัมภาษณและสอบปฏิบัติ ทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลดวยการทดลองปฏิบัติ และทดสอบ
ตัวอยางงาน เพื่อประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสมัครคัดเลือก ท้ังนี้อาจใชวิธีอ่ืนใด
เพิ่มเติมอีกก็ได เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานใน 
หนาท่ีความสามารถประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ เปนตน 
 

9. เกณฑการตัดสิน 
ผูท่ีถือวาเปนผูผานวิธีการสรรหาและเลือกสรรประเมินสมรรถนะจะตองเปนผูท่ีได 

คะแนนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรและวิธีการเลือกสรรไมนอยกวา 60 %  ในแตละดานของสมรรถนะหรือ
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรกําหนด 
 

10. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูท่ีผานการสรรหาและเลือกสรร 
การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จะประกาศ

รายชื่อผูท่ีผานการคัดเลือก โดยเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนน
เทากันจะพิจารณาใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสมัครคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา บัญชีผูไดรับการ
คัดเลือกใชไดไมเกิน 1 ป นับแตวันประกาศข้ึนบัญชี แตถามีการคัดเลือกในตําแหนงดังกลาวนี้อีก และได
ประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือกใหมแลว บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

 

11. การส่ังจางและแตงตั้ง 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จะสั่งจางและแตงตั้งผูท่ีผานการคัดเลือกไดตามลําดับท่ี 

ไดประกาศข้ึนบัญชีไวตามตําแหนงท่ีสมัครคัดเลือกก็ตอเม่ือองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ไดตรวจสอบ
แลววาผูท่ีไดรับการสั่งจางเปนผูท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไปของพนักงานจาง และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามท่ี ก.อบต.กําหนด ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบภายหลงัวาผูสมัครสอบคัดเลือกไดเปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ  
หรือคุณสมบัติไมตรงตามกําหนด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา อาจถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อ
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกได 

 

12. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
ประกาศผลการสรรหาในวันท่ี  5 ตุลาคม 2564  ณ ท่ีทําการองคการบริหาร 

สวนตําบลเมืองเกา และสามารถดูไดท่ีเว็บไซด www.muangkao.go.th ในการรับสมัครสอบครั้งนี้ ใหผูสมัคร
สอบ ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามประกาศรับสมัครสอบและหาก
ภายหลังปรากฏวาผูสมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไมครบถวน องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จะถือวาเปน 
ผูขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบและไมมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

 

/13. อัตราคาตอบแทน... 
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13. อัตราคาตอบแทน      

13.1 พนักงานจางตามภารกิจ  
 -  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี       อัตรา 15,000.-บาท  
 -  วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     อัตรา   9,400.-บาท 
 -  วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตรา 10,840.-บาท 

          - วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   อัตรา 11,500.-บาท 
และไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามท่ีกฎหมายกําหนด 

13.2 พนักงานจางท่ัวไป          อัตรา  9,000.-บาท 
       และไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

14. การทําสัญญาจาง 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จะทําสัญญาจางก็ตอเม่ือคณะกรรมการพนักงาน 

สวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จ.ปจ.) ใหความเห็นชอบ ท้ังนี้ หากตรวจสอบภายหลังวาผูสอบคัดเลือกได 
เปนผูขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาอาจถอนรายชื่อผูนั้น 
ออกจากบัญชีรายชื่อผูท่ีไดรับการสอบคัดเลือกได 
 

15. ระยะเวลาการทําสัญญาจาง 
      15.1 พนักงานจางตามภารกิจ   มีระยะเวลาการทําสญัญาจางไมเกินคราวละ 4 ป 
      15.2 พนักงานจางท่ัวไป      มีระยะเวลาการทําสัญญาจางไมเกินคราวละ 1 ป 
 
จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี     7     เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

 (นายพรประสิทธิ ์หนูแกว) 
      นายกองคการบริหารสวนตาํบลเมืองเกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของตําแหนงท่ีจะสรรหาและเลือกสรร 
***************** 

 
1. พนักงานจางตามภารกิจ 

1.1 ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

   สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานดานวิชาการพฒันาชุมชน ซ่ึงมีลักษณะงานท่ี 
ปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การอนามัยและ 
สุขาภิบาล การปกครองทองถ่ินและความเจริญดานอ่ืน ๆ โดยเปนผูประสานงานระหวางสวนราชการและ 
องคการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถ่ินทุกดาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ   
(สังกัด สํานักปลัด อบต.) 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง 
ท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
 2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวชิาหรือทางการพัฒนาชุมชน 
การบริหาร การปกครอง รฐัประศาสนศาสตร พฒันาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  
สังคมวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
  3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การพัฒนาชุมชน 
การบริหาร การปกครอง รฐัประศาสนศาสตร พฒันาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน สังคมวิทยา หรือใน
สาขาวิชาหรือทางท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 

 
1.2 ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จํานวน 1 อัตรา 

  ลักษณะงานท่ัวไป 
    สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ี 
ปฏิบัติเก่ียวกับการราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ใน 
ทรัพยสินของทางราชการ การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและ 
เก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมขอมูลหรือ 
จัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(สังกัด สํานักปลัด อบต.) 
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
    1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 
ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวชิาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
ท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 
   2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน 
ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวชิาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
ท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 
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   3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
ทุกสาขาวิชาท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวชิาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ี 
ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 

 
  1.3 ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางการพัสดุท่ัวไปของสวนราชการ ซ่ึงมี

ลักษณะ งานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดหา จัดซ้ือ การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซมและบํารุงรักษา การ
ทําบัญช ีทะเบียนพัสดุการเก็บรักษาใบสาํคัญ หลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุการแทงจําหนายพัสดุท่ีชาํรุด 
การทํา สัญญา การตออายุสญัญาและการเปลี่ยนแปลงสญัญาซ้ือ หรือสัญญาจาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ (สังกัด กองคลัง) 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
   มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

1. ไดรับประกาศนยีบตัรวิชาชีพหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตรการธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจดัการท่ัวไป ชางโยธา กอสราง ชางเครื่องกล ชาง
ไฟฟา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับ
ตําแหนงนี้ได  
   2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทาง 
บัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตรการธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค 
เขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป ชางโยธา กอสราง ชางเครื่องกล 
ชางไฟฟา หรืในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับ 
ตําแหนงนี้ได  
   3. ไดรับประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตรการธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบ วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจดัการท่ัวไป ชางโยธา กอสราง ชางเครื่องกล ชาง
ไฟฟา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับ
ตําแหนงนี้ได 

 
1.4 ตําแหนง ผูชวยนายชางเขียนแบบ  จํานวน 1 อัตรา   

  ลักษณะงานท่ัวไป 
    สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางชางเขียนแบบ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เก่ียวกับการเขียนแบบและคัดลอกแบบ แปลนของทางอาคาร เข่ือน สะพาน และสิ่งกอสรางอ่ืนๆ เขียนแผนท่ี
ตางๆ เชน แผนท่ีแสดงเสนทาง แนวทาง หรือภูมิประเทศ เปนตน และปฏิบัติหนา ท่ี อ่ืนท่ีเ ก่ียวของ  
(สังกัด กองชาง) 
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  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
    1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรอืทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปตยกรรม เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ชางกอสราง กอสราง ชางโยธา ชางเขียนแบบ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมหรือ 
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได 
   2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปตยกรรม เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครือ่งกล ชางกอสราง กอสราง ชางโยธา ชางเขียนแบบ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมหรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
   3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปตยกรรม เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ชางกอสราง กอสราง ชางโยธา ชางเขียนแบบ เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมหรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
 1.5 ตําแหนง ผูชวยวิศวกรโยธา   จํานวน 1 อัตรา 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป  
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

เก่ียวกับการออกแบบและคํานวณดานวิศวกรรมโยธา การคนควา วิเคราะหวิจัย ทดสอบ หาขอมูลและสถิติ 
ตาง ๆ เพื่อเปนหลักเกณฑประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการกอสรางในสาขา 
วิศวกรรมโยธา การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบท่ีเก่ียวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซ่ึงงานดังกลาว 
ขางตนนี้ตองมีลักษณะ ขนาด หรืออยูในประเภทตามท่ีกําหนดไวสําหรับผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
   มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
   1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทาง 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ และไดรับใบอนุญาตเปน  
ผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ  
ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได 
     2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทาง 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ และไดรับใบอนุญาตเปน 
ผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ  
ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได  
   3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวชิาหรือทาง 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ และไดรับใบอนุญาตเปน 
ผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ  
ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได 
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2.พนักงานจางท่ัวไป 
 2.1 ตําแหนง คนงาน     จํานวน 1 อัตรา 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไปและปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับยัญชามอบหมาย(สังกัด สํานักปลัด) 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 
 2.2 ตําแหนง พนักงานขับรถยนต   จํานวน 1 อัตรา 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ขับรถยนต บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ในการใชรถยนต

ดังกลาว หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย (สังกัด กองคลัง) 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีความรูความสามารถและชํานาญงานในหนาท่ีและไดรับใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมาย 
 
 2.3 ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จํานวน 1 อัตรา  

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่องจักรกล

ขนาดหนัก(รถขุดดิน)  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย (สังกัด กองชาง) 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีความรูความชาํนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักไดเปนอยางดีและไดรับใบอนุญาตขับรถตรง
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

2.4 ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 1 อัตรา  
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหนาท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือนและท่ีรองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูล
ฝอยไปทําลายยังท่ีทําลายหรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  
(สังกัด กองสาธารณสุขฯ) 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี 
 

2.5 ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จํานวน 1 อัตรา 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆของ
เครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ) และปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  
(สังกัด กองสาธารณสุขฯ) 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  มีความรูความชาํนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาไดเปนอยางดีและไดรับใบอนุญาตขับ
รถตรงตามท่ีกฏหมายกําหนด 

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



ภาคผนวก ข. 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. 
------------------------- 

 
ภาค ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (50 คะแนน) (ทุกตําแหนง) 

ทดสอบความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรูท่ัวไป 
 

ภาค ข. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (50 คะแนน) 
พนักงานจางตามภารกิจ 

1. ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

2. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

3. พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

      5. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

      6. ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน 

2. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

2. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

      3. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

      4. พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

      5. ความรูพื้นฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
 
3. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 

 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

2. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

      3. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

      4. พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

      5. ความรูเรื่องจัดซ้ือจัดจางและกฎระเบียบพัสด ุ

      6. ความรูพื้นฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
 
 4. ตําแหนง ผูชวยนายชางเขียนแบบ    

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
3. ความรูเก่ียวกับการออกแบบและเขียนแบบสถาปตยกรรม 
4. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการใชเครื่องคอมพิวเตอรเขียนแบบ โปรแกรม AutoCAD , Sketchup  

, Rivit, Lumion และโปรแกรมท่ีใชเขียนแบบอ่ืนๆ 
5. ความรูเก่ียวกับทฤษฎีและระบบ สัญลักษณวัสดุกอสรางดาน สถาปตยกรรมและดานวศิวกรรม 
6. ความรูเก่ียวกับงานภูมิทัศน , ออกแบบภูมิทัศน, สถาปตย 
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 5. ตําแหนง ผูชวยวิศวกรโยธา 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
3. พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแกไขเพิ่มเติม 

4.ความรูดานวิศวกรรมการบริหารจัดการงานกอสราง 

5.ความรูดานวิศวกรรมสํารวจและออกแบบ งานทางและโครงสราง 

6.ความรูในการวิเคราะหโครงสราง และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

7.พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

   
 

พนักงานจางท่ัวไป 
 1) ตําแหนง คนงาน 

1. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
2. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคล ซ่ึงจําเปนหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 

2) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
1. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

2. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 

3) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(รถขุดดิน) 
1. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

2. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 

 4) ตําแหนง คนงานประจาํรถขยะ 
1. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
2. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคล ซ่ึงจําเปนหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 

5) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ) 
1. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

2. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 
 

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


