
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ครั้งที่ 2) 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์ 
จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา ๒๒ ประกอบกับ มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับอาศัยอ านาจตามความใน หมวด ๔ การสรรหา
และการเลือกสรร  ข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  (ก.อบต.จ.ปจ.) 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และตามแผน
อัตราก าลัง  3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  จึงประกาศ  
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทพนักงานจ้าง/ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน 1 อัตรา  
   2. ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ   จ านวน 1 อัตรา  
   3. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  จ านวน 1 อัตรา    

1.2 พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จ านวน 1 อัตรา  
2. คนงานประจ ารถขยะ   จ านวน 1 อัตรา  

   
2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้สมัคร 

สอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 4 เมษายน 2548 
ดังนี้ 

1. สัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม  เบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
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(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
(ข) วัณโรคระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 

ในพรรคการเมือง 
6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ก. ท้ายประกาศ 
 

3. การรับสมัครคัดเลือกและท่ีรับสมัครคัดเลือก 
ผู้ประสงค์ท่ีจะสมัครคัดเลือก ขอยื่นใบสมัครคัดเลือกพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่าง 

วันที่  26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ในวันและเวลา
ราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 3757 5260  
 

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ ในการสมัคร 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ 

ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนาโดยผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ 
ก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้ 

(1) ส าเนาหลักฐานการศึกษาท่ีแสดงว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
ต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่งที่สมัคร (ฉบับภาษาไทย) จ านวน 1 ฉบับ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับ 
อนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัครฯ 

(2) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
(3) บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
(4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว 

ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย 
(5) ใบรับรองแพทย์  แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ้าง   

ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 4 เมษายน 2548 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่ายกาย จ านวน 1 ฉบับ 

(6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.9) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส 
ทะเบียนหย่า ใบรับรองการผ่านงาน พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
 
 

/(7) องค์การบริหาร… 
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(7) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ไม่รับสมัครพระภิกษุหรือสามเณร   ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ.ที ่นร 0904/ ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือส านักงาน ก.ท.ด่วนมาก 
ที ่มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2521 หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหว่างด าเนินการสอบ 
คัดเลือกก็จะไม่อนุญาตให้เขารับการสอบคัดเลือก หากยังครองสมเพศอยู่ในวันที่ด าเนินการสอบคัดเลือก 
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

(8) ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ต าแหน่งละ 100.-บาท 
ส าหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง  
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่าจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ 
 

5. เงื่อนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง 

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง   
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณี 
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  

 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

ในวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า และสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ 
www.muangkao.go.th 
 

7. ก าหนดการคัดเลือก 
คณะกรรมการด าเนินการทดสอบ ในวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2564  ตั้งแต ่เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
 

8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก จะท าการคัดเลือกด้วยวิธีการทดสอบความเหมาะสม 
กับต าแหน่ง ดังนี้ 

8.1 สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
เวลา 09.00 – 10.00 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  50 คะแนน ทดสอบ

ด้วยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
8.2 สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 

เวลา 10.30 – 12.00 น. ภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะต าแหน่ง  50 คะแนน 
ทดสอบด้วยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

*** รายละเอียดในการสอบ ภาค ก และ ภาค ข  ปรากฏตาม ภาคผนวก ข. ท้ายประกาศ 
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8.3 สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 50 คะแนน 

ทดสอบโดยการสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ  ทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ  และทดสอบ
ตัวอย่างงาน  เพ่ือประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสมัครคัดเลือก  ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนใด
เพ่ิมเติมอีกก็ได ้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน 
หน้าที่ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น 
 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านวิธีการสรรหาและเลือกสรรประเมินสมรรถนะจะต้องเป็นผู้ที่ได้ 

คะแนนตามที่ก าหนดในหลักสูตรและวิธีการเลือกสรร ไม่น้อยกว่า  60 %  ในแต่ละด้านของสมรรถนะหรื อ
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรก าหนด 
 

10. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
การประกาศผลการ สรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  จะประกาศ

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน
เท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสมัครคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  บัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน  1 ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี  แต่ถ้ามีการคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าวนี้อีก  และได้
ประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 

11. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ตามล าดับที่ 

ได้ประกาศข้ึนบัญชีไว้ตามต าแหน่งที่สมัครคัดเลือกก็ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ได้ตรวจสอบ
แล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง  และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตามท่ี ก.อบต.ก าหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกได้เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ  
หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได ้

 

12. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
ประกาศผลการ สรรหาในวันที่  15 กุมภาพันธ์  2564  ณ ที่ท าการองค์การบริหาร  

ส่วนต าบลเมืองเก่า  และสามารถดูได้ที่เว็บไซด์  www.muangkao.go.th ในการรับสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัคร
สอบ ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบและหาก
ภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใด  มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  จะถือว่าเป็น 
ผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

 

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

/- วุฒิการศึกษา... 
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          - วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   อัตรา 11,500.-บาท 
และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด 

13.2 พนักงานจ้างทั่วไป          อัตรา  9,000.-บาท  
       และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด 

 

14. การท าสัญญาจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  จะท าสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงาน  

ส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จ.ปจ.) ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี ้หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้ 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าอาจถอนรายชื่อผู้นั้น  
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกได้ 
 

15. ระยะเวลาการท าสัญญาจ้าง 
      15.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ   มีระยะเวลาการท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี 
      15.2 พนักงานจ้างทั่วไป      มีระยะเวลาการท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่    18   เดือน  มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

 (นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของต าแหน่งท่ีจะสรรหา 

***************** 
 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน 1 อัตรา  
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

   สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ  
การสุขาภิบาล และการควบคุมโรค เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงานด้านการ
สาธารณสุข วัดและประเมินผล ก าหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผลและประเมินผลงาน
ด้านสาธารณสุขการสอนและอบรมด้านสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง (สังกัด กองสาธารณสุขฯ) 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
    2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
    3. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน 
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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1.2 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ   จ านวน 1 อัตรา  
  ลักษณะงานทั่วไป 
    สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างส ารวจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ  
การส ารวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดต าแหน่งต่างๆ  
การท าบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการส ารวจ การท าแผนที่แบบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการ  
ส ารวจ การส ารวจและค านวณราคาท่ีดิน ทรัพย์สิน เพ่ืองานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น หรือต าแหน่งที่  
ปฏิบัติงานบริหารด้านช่างส ารวจในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ระดับแผนก และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน   
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง (สังกัด กองช่าง) 
 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส ารวจช่างก่อสร้าง 
ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
    2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส ารวจ  
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
    3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา 
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างก่อสร้าง   
ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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1.3 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  จ านวน 1 อัตรา   
  ลักษณะงานทั่วไป 
    สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างเขียนแบบ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเขียนแบบและคัดลอกแบบ แปลนของทางอาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เขียนแผนที่
ต่างๆ เช่น แผนที่แสดงเส้นทาง แนวทาง หรือภูมิประเทศ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อ ง  
(สังกัด กองช่าง) 
   
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมหรือ  
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมหรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน  
ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล  
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมหรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน  
ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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2.พนักงานจ้างท่ัวไป 
 
 2.1 ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกล

ขนาดหนัก(รถขุดดิน)  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย (สังกัด กองช่าง) 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีความรู้ความช านาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตรง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

2.2 ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การน าขยะมูล
ฝอยไปท าลายยังที่ท าลายหรืองานอื่นใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
(สังกัด กองสาธารณสุขฯ) 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

   มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข. 
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. 

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

ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) (ทุกต าแหน่ง) 
ทดสอบความรู้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทั่วไป 
 

ภาค ข. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (50 คะแนน) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข  
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

2. พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
6. ความรู้ในงานสาธารณสุขชุมชน  
 

2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

2. พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3. ความรู้พื้นฐานด้านงานส ารวจและการท าแผนที่ 
4. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD และโปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. ความรู้เกี่ยวกับการค านวณและเขียนแผนที่ การค านวณพ้ืนที่ จากค่าพิกัด 
6. ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น (GPS) 
7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS) 
8. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานส ารวจระดับเบื้องต้น 

 
 3. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ    

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม 
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เขียนแบบ โปรแกรม AutoCAD , Sketchup  

, Rivit, Lumion และโปรแกรมที่ใช้เขียนแบบอ่ืนๆ 
5. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและระบบ สัญลักษณ์วัสดุก่อสร้างด้าน สถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม 
6. ความรู้เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์ , ออกแบบภูมิทัศน์, สถาปัตย์ 
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พนักงานจ้างท่ัวไป 
1) ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(รถขุดดิน) 

1. พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2) ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 

1. พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคล ซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  

      
 

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


