
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (คร้ังท่ี 1) 

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค 
จะดําเนินการรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนพนักงานจางตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ประจําปงบประมาณ 2561 - 2563 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ประกอบกับมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับอาศัยอํานาจตามความใน หมวด ๔ การสรรหา
และการเลือกสรร ขอ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จ.ปจ.) 
เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง และตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 
2561 – 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
เพื่อจางเปนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรา พนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 ตําแหนง 
7 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. ประเภทพนักงานจาง/ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก 
1.1 พนักงานจางตามภารกิจ 

1) ตาํแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
2) ตาํแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก   จํานวน 1 อัตรา 

1.2 พนักงานจางทั่วไป 
1) ตาํแหนง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา(รถดับเพลิง)  จาํนวน 1 อัตรา 
2) ตาํแหนง คนงานท่ัวไป    จํานวน 1 อัตรา 
3) ตาํแหนง พนักงานขับรถยนต   จํานวน 1 อัตรา 
4) ตาํแหนง คนงานประจํารถขยะ     จํานวน 3 อัตรา 
5) ตาํแหนง พนักงานสูบนํ้า    จํานวน 1 อัตรา 

 
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูสมัคร 

สอบคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตาม ขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
สวนตําบลจังหวัดปราจีนบุร ีเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที ่4 เมษายน 2548 
ดังนี้ 

1. สัญชาติไทย 
2. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบป 
3. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
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4. ไมเปนผูมีรางกายทุพลภาพไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหาม เบ้ืองตน
สําหรับพนักงานสวนตาํบล 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการ เปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
5. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที ่

ในพรรคการเมือง 
6. ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
7. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสาํหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง 
รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ก. ทายประกาศ 

 
3. การรับสมัครคัดเลือกและที่รับสมัครคัดเลือก 
ผูประสงคที่จะสมัครคัดเลือก ขอยื่นใบสมัครคัดเลือกพรอมหลักฐานดวยตนเอง ระหวาง 

วันที่  15 - 23 พฤศจิกายน 2560  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ในวันและเวลาราชการ 
สามารถติดตอสอบถามไดท่ีโทรศัพทหมายเลข 0 3757 5260  

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช ในการสมัคร 
ผูสมัครตองยื่นใบสมัคร ดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัครโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให 

ถูกตองและครบถวน พรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและสําเนาโดยผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อ 
กํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังนี ้

(1) สําเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงวาเปน ผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
ตําแหนง สําหรับตําแหนงที่สมัคร (ฉบับภาษาไทย) จํานวน 1 ฉบับ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับ 
อนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปดรับสมัครฯ 

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

ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป และใหผูสมัครลงนามรับรองหลังรูปถายดวย 
(5) ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามคุณสมบัติของพนักงานจาง ขอ 4  

แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ปราจีนบุรี เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง 
ลงวันที่ 4 เมษายน 2548 ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน นับแตวันตรวจรายกาย จํานวน 1 ฉบับ 
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(6) หลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบทหารกองเกิน (สด.9) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส 
ทะเบียนหยา ใบรับรองการผานงาน พรอมถายสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 

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

(8) ผูสมัครเสียคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตําแหนงละ 100.-บาท 
สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผู มีคุณสมบัติตรง 
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน องคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกาจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงใด ๆ 

5. เงื่อนไขในการสมัคร 
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง 

ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  
และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณ ี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหนงท่ีสมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นต้ังแตตน 

6. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา และสามารถดูไดท่ีเว็บไซต 
www.muangkao.go.th 

7. กําหนดการคัดเลือก 
คณะกรรมการดําเนินการทดสอบ ในวันที ่ 29 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต เวลา 09.00 น. 

เปนตนไป ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก จะทําการคัดเลือกดวยวิธีการสอบความเหมาะสม 

กับตําแหนง ดังนี ้
8.1 สอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
เวลา 09.00 – 10.00 น. ภาคความรูความสามารถทั่วไป 50 คะแนน ทดสอบ

ดวยวิธีสอบขอเขียนแบบปรนัย 
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 

 

http://www.muangkao.go.th/
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8.3 สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) 
เวลา 13.00 น.เปนตนไป ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 50 คะแนน 

ทดสอบโดยการสัมภาษณและสอบปฏิบัติ ทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลดวยการทดลองปฏิบัติ และทดสอบ
ตัวอยางงาน เพื่อประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสมัครคัดเลือก ทั้งนี้อาจใชวิธีอ่ืนใด
เพิ่มเติมอีกก็ได เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานใน 
หนาที่ความสามารถประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ เปนตน 

9. เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ถือวาเปนผูผานวิธีการสรรหาและเลือกสรรประเมินสมรรถนะจะตองเปนผูที่ได 

คะแนนตามที่กําหนดในหลักสูตรและวิธีการเลือกสรรไมนอยกวา 60 % ในแตละดานของสมรรถนะหรือ
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรกําหนด 

10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีที่คัดเลอืกได 
การประกาศผลการคัดเลือกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จะประกาศรายชื่อผูท่ี 

ผานการคัดเลือก โดยเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนเทากันจะ 
พิจารณาใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสมัครคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา บัญชีผูไดรับการคัดเลือกใชได 
ไมเกิน 1 ป นับแตวันประกาศข้ึนบัญชี แตถามีการคัดเลือกในตําแหนงดังกลาวน้ีอีก และไดประกาศข้ึนบัญช ี
ผูไดรับการคัดเลือกใหมแลว บัญชีผูไดรับการคัดเลือกคร้ังนี้เปนอันยกเลิก 

11. การส่ังจางและแตงตั้ง 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จะสั่งจางและแตงตั้งผูท่ีผานการคัดเลือกไดตามลําดับท่ี 

ไดประกาศข้ึนบัญชีไวตามตําแหนงที่สมัครคัดเลือกก็ตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ไดตรวจสอบ
แลววาผูท่ีไดรับการสั่งจางเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจาง และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามท่ี ก.อบต.กําหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูสมัครสอบคัดเลือกไดเปนผูที่ขาดคุณสมบัต ิ 
หรือคุณสมบัติไมตรงตามกําหนด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา อาจถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อ
ผูที่ไดรับการคัดเลือกได 

12. ประกาศผลการคัดเลือก 
ประกาศผลการคัดเลือกในวันที ่1 ธันวาคม 2560 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวน 

ตําบลเมืองเกา และสามารถดูไดท่ีเว็บไซด www.muangkao.go.th ในการรับสมัครสอบครั้งนี้ ใหผูสมัครสอบ 
ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามประกาศรับสมัครสอบและหากภายหลัง
ปรากฏวาผูสมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไมครบถวน องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จะถือวาเปนผูขาด
คุณสมบัติในการรับสมัครสอบและไมมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

13. อัตราคาตอบแทน 
       พนักงานจางตามภารกิจ(คุณวุฒิปริญญาตร)ี  อัตรา 15,000.-บาท 
       พนักงานจางทั่วไป(ทุกตําแหนง)      อัตรา   9,000.-บาท 

 และไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกําหนด 
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14. การทําสญัญาจาง 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จะทําสัญญาจางก็ตอเมื่อคณะกรรมการพนักงานสวน 

ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จ.ปจ.) ใหความเห็นชอบ ท้ังน้ี หากตรวจสอบภายหลังวาผูสอบคัดเลือกไดเปน
ผูขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาอาจถอนรายชื่อผูน้ัน 
ออกจากบัญชีรายชื่อผูท่ีไดรับการสอบคัดเลือกได 

15. ระยะเวลาการทําสัญญาจาง 
พนักงานจางตามภารกิจ มีระยะเวลาการทําสัญญาจางไมเกินคราวละ 4 ป 
พนักงานจางทั่วไป มีระยะเวลาการทําสัญญาจางไมเกินคราวละ 1 ป 
 
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่   7   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

 
 
 (นายพรประสิทธิ ์หนูแกว) 

      นายกองคการบริหารสวนตาํบลเมืองเกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก. 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของตําแหนงที่จะสรรหา 
   
1. พนักงานจางตามภารกิจ 
  1) ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  ไดรับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ  

ทางสังคมศาสตร การวางแผน   วิจัยทางสังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร บริหาร สถิติ สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร  คณิตศาสตรและสถิติ สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร    หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน 
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงน้ีได     

2.  ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ  
ทางสังคมศาสตร การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร บริหาร สถิติ   สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร คณิตศาสตรและสถิติ สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน 
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได     

3.  ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ี เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
สังคมศาสตร การวางแผน  วิจัยทางสังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร บริหาร  สถิติ สังคมวิทยา  
ประชากรศาสตร คณิตศาสตรและสถิติ สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน 
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได   
 หนาที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ที่ตองใชความรู  ความสามารถทางวิชาการในการ 
ทํางาน ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน หรือดานวิจัยจราจร  ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย(สังกัด สํานักปลัด อบต.) 

 
  2) ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร 
เฉพาะสาขาวชิาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี หรือ 
 2.มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร 
และไดปฏิบัติงานเก่ียวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินติดตอกันมาแลวไมนอย
กวา 3 ป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงาน และ 
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออก
ใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาท่ี ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมวง และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชาไดรับมอบหมาย 

(สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 
 



 
 
2. พนักงานจางทั่วไป 
  1) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถดบัเพลิง)  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีความรูความชาํนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาไดเปนอยางดีและไดรับใบอนุญาตขับรถตรง
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
ขับเครือ่งจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่องจักรกล

ขนาดเบา(รถดับเพลิง)  และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชาไดรับมอบหมาย (สังกัด สาํนักปลัด) 
  2) ตําแหนง คนงานทั่วไป  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไป และปฏิบัติงานตามทีผู่บังคับบัญชาไดรับมอบหมาย (สังกัด สํานัก

ปลัด อบต.) 
  3) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีความรูความสามารถและความชาํนาญในหนาที่และไดรับใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมาย 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
ขับรถยนต บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ในการใชรถยนต และ

ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชาไดรับมอบหมาย (สังกัด สํานักปลัด) 
 

  4) ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ  
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี 
หนาที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือนและทีร่องรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยไป

ทําลายยังท่ีทําลายหรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของและปฏิบัตงิานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย (สังกัด กองชาง) 
 
  5) ตําแหนง พนักงานสูบนํ้า  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
ดูแลสถานีสูบนํ้า บานเมืองใหม วังขอน ม.10 และปฏิบัตงิานตามท่ีผูบังคับบัญชาไดรับมอบหมาย  

(สังกัด กองชาง) 
 

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



 
ภาคผนวก ข. 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. 
ภาค ก.   

เปนการทดสอบความรู เก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรูทั่วไป 
 

ภาค ข. 
เปนการทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสาํหรับตําแหนง เปนการทดสอบความรูเก่ียวกับ

กฎหมายท่ีเก่ียวกับงานตามการปฏิบัตริาชการ ดังนี ้
 

1.พนักงานจางตามภารกิจ 
 1.1. ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 1. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 3. พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

 1.2. ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
1. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 

2. พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

 
2.พนักงานจางทั่วไป 

2.1 พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา(รถดับเพลิง)  
1. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 

2. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 2.2 ตําแหนง คนงานทั่วไป 

 1. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 2.3 ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 

1. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 2.4 ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ 
1. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 2.5 ตําแหนง พนักงานสูบน้ํา 
1. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 
 

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


