
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (ครั้งที่ 2) 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์ 
จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 

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  และตาม แผนอัตราก าลัง  3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
2561 – 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  จึงประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคล  
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทพนักงานจ้าง/ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
1.1 พนักงานจ้างท่ัวไป 

1) ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  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 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
(ข) วัณโรคระยะอันตราย 
 

2/(ค) โรคเท้าช้าง… 
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(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  13 - 22 มกราคม 2563  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ในวันและเวลาราชการ 
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 ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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) 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 

3/(8) ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียม… 
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(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  24 มกราคม 2563 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า และสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ 
www.muangkao.go.th 

7. ก าหนดการคัดเลือก 
คณะกรรมการด าเนินการทดสอบ ในวันที่  28 มกราคม 2563 ตั้งแต ่เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก จะท าการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบความเหมาะสม 

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 

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 
 
 

4/10. การประกาศรายชื่อ… 
 



-4- 
 

10. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีที่คัดเลือกได้ 
การประกาศผลการคัดเลือกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จะประกาศรายชื่อผู้ที่ 

ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากันจะ 
พิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสมัครคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใช้ได้ 
ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าวนี้อีก และได้ประกาศข้ึนบัญชี 
ผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว 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. ประกาศผลการสรรหา 
ประกาศผลการสรรหาในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน 

ต าบลเมืองเก่า  และสามารถดูได้ที่เว็บไซด์  www.muangkao.go.th ในการรับสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบ  
ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบและหากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใด  มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการรับสมัครสอบและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

13. อัตราค่าตอบแทน      
13.1 พนักงานจ้างทั่วไป      อัตรา   9,000.-บาท  
     และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด 

14. การท าสัญญาจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จะท าสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วน 

ต าบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จ.ปจ.) ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้เป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าอาจถอนรายชื่อผู้นั้น  
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกได้ 

15. ระยะเวลาการท าสัญญาจ้าง 
15.1 พนักงานจ้างทั่วไป   มีระยะเวลาการท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่   3   เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

 (นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 



ภาคผนวก ก. 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของต าแหน่งท่ีจะสรรหา 

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

  
1.พนักงานจ้างท่ัวไป 
 1.1 ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีความรู้ความช านาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตรง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกล

ขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย (สังกัด กองช่าง) 
 

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



ภาคผนวก ข. 
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. 

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

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

ภาค ข. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (50 คะแนน) 
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

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

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

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


