
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (ครั้งที ่2) 

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุร ีมีความประสงค 
จะดําเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนพนักงานจางตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ประจําปงบประมาณ 2561 - 2563 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ประกอบกับมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับอาศัยอํานาจตามความใน หมวด ๔ การสรรหา
และการเลือกสรร ขอ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จ.ปจ.) 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง และตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 
2561 – 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
เพื่อจางเปน พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ประเภทพนักงานจาง/ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก 
1.1 พนักงานจางทั่วไป 

1) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถดับเพลิง)  จํานวน 1 อัตรา 
2) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต   จํานวน 1 อัตรา 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูสมัคร 

สอบคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตาม ขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
สวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 4 เมษายน 2548 
ดังนี้ 

1. สัญชาติไทย 
2. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบป 
3. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
4. ไมเปนผูมีรางกายทุพลภาพไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ด ไรความสามารถ หรือจิต

ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหาม เบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล 

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

ในพรรคการเมือง 
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6. ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
7. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง 
รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ก. ทายประกาศ 

3. การรับสมัครคัดเลือกและที่รับสมัครคัดเลือก 
ผูประสงคที่จะสมัครคัดเลือก ขอยื่นใบสมัครคัดเลือกพรอมหลักฐานดวยตนเอง ระหวาง 

วันที ่ 22 - 30 มกราคม 2561  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ในวันและเวลาราชการ 
สามารถติดตอสอบถามไดที่โทรศัพทหมายเลข 0 3757 5260  

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช ในการสมัคร 
ผูสมัครตองยื่นใบสมัคร ดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให 

ถูกตองและครบถวน พรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและสําเนาโดยผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อ 
กํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้ 

(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 ถายครั้งเดียว 

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

แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง 
ลงวันที่ 4 เมษายน 2548 ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน นับแตวันตรวจรายกาย จํานวน 1 ฉบับ 

(6) หลักฐานอื่น 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 ลงวันที ่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 หากยังครองสมเพศอยูในวันที่ดําเนินการสอบคัดเลือก 
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

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

ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  
และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณี 
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหนงที่สมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน 

6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา และสามารถดูไดที่เว็บไซต 
www.muangkao.go.th 

7. กําหนดการคัดเลือก 
คณะกรรมการดําเนินการทดสอบ ในวันที ่ 6 กุมภาพันธ 2561 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 

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

ทดสอบโดยการสัมภาษณและสอบปฏิบัติ ทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลดวยการทดลองปฏิบัติ และทดสอบ
ตัวอยางงาน เพื่อประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสมัครคัดเลือก ทั้งนี้อาจใชวิธีอื่นใด
เพิ่มเติมอีกก็ได เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานใน 
หนาที่ความสามารถประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ เปนตน 

9. เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ถือวาเปนผูผานวิธีการสรรหาและเลือกสรรประเมินสมรรถนะจะตองเปนผูที่ได 

คะแนนตามที่กําหนดในหลักสูตรและวิธีการเลือกสรรไมนอยกวา 60 % ในแตละดานของสมรรถนะหรือ
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรกําหนด 
 
 
 
 

http://www.muangkao.go.th/
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10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีที่คัดเลือกได 
การประกาศผลการคัดเลือกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จะประกาศรายชื่อผูที ่

ผานการคัดเลือก โดยเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเทากันจะ 
พิจารณาใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสมัครคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา บัญชีผูไดรับการคัดเลือกใชได 
ไมเกิน 1 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี แตถามีการคัดเลือกในตําแหนงดังกลาวนี้อีก และไดประกาศขึ้นบัญชี 
ผูไดรับการคัดเลือกใหมแลว บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

11. การสั่งจางและแตงตั้ง 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จะสั่งจางและแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกไดตามลําดับที ่

ไดประกาศขึ้นบัญชีไวตามตําแหนงที่สมัครคัดเลือกก็ตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ไดตรวจสอบ
แลววาผูที่ไดรับการสั่งจางเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจาง และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามที ่ก.อบต.กําหนด ทั้งนี ้หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูสมัครสอบคัดเลือกไดเปนผูที่ขาดคุณสมบัติ  
หรือคุณสมบัติไมตรงตามกําหนด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา อาจถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อ
ผูที่ไดรับการคัดเลือกได 

12. ประกาศผลการคัดเลือก 
ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวน 

ตําบลเมืองเกา และสามารถดูไดที่เว็บไซด www.muangkao.go.th ในการรับสมัครสอบครั้งนี้ ใหผูสมัครสอบ 
ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามประกาศรับสมัครสอบและหากภายหลัง
ปรากฏวาผูสมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไมครบถวน องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จะถือวาเปนผูขาด
คุณสมบัติในการรับสมัครสอบและไมมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

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

 และไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกําหนด 
14. การทําสัญญาจาง 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จะทําสัญญาจางก็ตอเมื่อคณะกรรมการพนักงานสวน 

ตําบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จ.ปจ.) ใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังวาผูสอบคัดเลือกไดเปน
ผูขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาอาจถอนรายชื่อผูนั้น 
ออกจากบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการสอบคัดเลือกได 

15. ระยะเวลาการทําสัญญาจาง 
พนักงานจางทั่วไป มีระยะเวลาการทาํสัญญาจางไมเกินคราวละ 1 ป 
 
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่   12   เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
 

 
 
 (นายพรประสิทธิ ์หนูแกว) 

      นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา 



 

ภาคผนวก ก. 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงของตําแหนงที่จะสรรหา 
   
1. พนักงานจางทั่วไป 
  1) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถดับเพลิง)  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีความรูความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาไดเปนอยางดีและไดรับใบอนุญาตขับรถตรง
ตามที่กฎหมายกําหนด 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่องจักรกล

ขนาดเบา(รถดับเพลิง)  และปฏิบัตงิานตามที่ผูบังคับบัญชาไดรับมอบหมาย (สังกัด สํานักปลัด) 
  2) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 มีความรูความสามารถและความชํานาญในหนาที่และไดรับใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมาย 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
ขับรถยนต บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ในการใชรถยนต และ

ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชาไดรับมอบหมาย (สังกัด สํานกัปลัด) 
 

   
 

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



 
ภาคผนวก ข. 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. 
ภาค ก.   

เปนการทดสอบความรู เกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรูทั่วไป 
 

ภาค ข. 
เปนการทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง เปนการทดสอบความรูเกี่ยวกับ

กฎหมายที่เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ดังนี ้
 

1.พนักงานจางทั่วไป 
2.1 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถดับเพลิง)  

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

2. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 2.3 ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 

1. พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แกไขเพิ่มเติม 

  

 
 

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




