
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (ครั้งท่ี 1) 

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค 
จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  
ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566  

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

1. ประเภทพนักงานจาง/ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
1.1 ตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป 

1. คนงานเครื่องสูบน้ํา   จํานวน 1 อัตรา  
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จํานวน 1 อัตรา  
3. คนงานประจํารถขยะ   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. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบป 
3. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
4. ไมเปนผูมีรางกายทุพลภาพไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิต

ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหาม เบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการ เปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

/5. ไมเปนผูดํารงตําแหนง... 
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5. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี 

ในพรรคการเมือง 
6. ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
7. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
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  7 - 15 กุมภาพันธ 2565  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 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 

/คัดเลือก... 
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คัดเลือกก็จะไมอนุญาตใหเขารับการสอบคัดเลือก หากยังครองสมเพศอยูในวันท่ีดําเนินการสอบคัดเลือก 
ท้ังนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 

(8) ผูสมัครเสียคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตําแหนงละ 100.-บาท 
   สําหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผู มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไม
ครบถวน องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกและไมมีสิทธิ
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ 
 

5. เง่ือนไขในการสมัคร 
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรอง 

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

 

6. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร

ในวันท่ี  18 กุมภาพันธ 2565  ณ ท่ีทําการองคการบรหิารสวนตําบลเมืองเกา และสามารถดูไดท่ีเว็บไซต 
www.muangkao.go.th 
 

7. กําหนดการสรรหาและเลือกสรร 
คณะกรรมการดําเนินการทดสอบ ในวันท่ี  22 กุมภาพันธ 2565  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 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 เพ่ือประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสมัครคัดเลือก ท้ังนี้อาจใชวิธีอ่ืนใด
เพ่ิมเติมอีกก็ได เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานใน 
หนาท่ีความสามารถประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ เปนตน 
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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 องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเกา อาจถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อ
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกได 

 

12. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
ประกาศผลการสรรหาในวันท่ี  24 มกราคม 2565  ณ ท่ีทําการองคการบริหาร 

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

 

13. อัตราคาตอบแทน      
13.1 พนักงานจางท่ัวไป          อัตรา  9,000.-บาท 
      และไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

14. การทําสัญญาจาง 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จะทําสัญญาจางก็ตอเม่ือคณะกรรมการพนักงาน 

สวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จ.ปจ.) ใหความเห็นชอบ ท้ังนี้ หากตรวจสอบภายหลังวาผูผานการสรรหา
และเลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาอาจ
ถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูท่ีผานการสรรหาและเลือกสรร 
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15. ระยะเวลาการทําสัญญาจาง 
      15.1 พนักงานจางท่ัวไป      มีระยะเวลาการทําสัญญาจางไมเกินคราวละ 1 ป 
 
จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี    27   เดือน  มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

    (สุมิตร เงินโสม) 
   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 

      นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 

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

 
 

1.พนักงานจางท่ัวไป 
 2.1 ตําแหนง คนงานเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 1 อัตรา 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานดูแลบํารุงรักษา หรือซอมแซมเครื่องจักรกลเก่ียวกับการสูบน้ําเพ่ือกิจการตางๆของ 
ทางราชการ เชน ชวยเหลือการเกษตร กิจการประปาชนบท การประมง และปฏิบัติงานตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย (สังกัด กองชาง) 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี และมีความรูเรื่องเครื่องจักรกลเบื้องตน 
 

2.2 ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จํานวน 1 อัตรา  
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดหนัก(รถขุดดิน)  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย (สังกัด กองชาง) 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีความรูความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักไดเปนอยางดีและไดรับใบอนุญาตขับ
รถตรงตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
2.3 ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 1 อัตรา  
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหนาท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือนและท่ีรองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูล 
ฝอยไปทําลายยังท่ีทําลายหรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  
(สังกัด กองสาธารณสุขฯ) 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี 
 

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



 

ภาคผนวก ข. 

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

 
ภาค ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (50 คะแนน) (ทุกตําแหนง) 

ทดสอบความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรูท่ัวไป 
 

ภาค ข. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (50 คะแนน)   

 

พนักงานจางท่ัวไป 
 1) ตําแหนง คนงานเครื่องสูบน้ํา 

1. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคล ซ่ึงจําเปนหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 

2) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
1. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

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

 3) ตําแหนง คนงานประจาํรถขยะ 
1. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคล ซ่ึงจําเปนหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 

 
 

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


