
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 (ครั้งที ่1) 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์ 
จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้ างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566  

ฉะนั้น 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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จึงประกาศ 
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทพนักงานจ้าง/ต าแหน่งท่ีรับสมัคร 
1.1 ต าแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ) จ านวน 1 อัตรา 

       1.2 ต าแหน่ง พนักงานจ้างท่ัวไป 
   1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จ านวน 1 อัตรา 
   2) พนักงานขับรถยนต์    จ านวน 1 อัตรา 
   3) คนงานทั่วไป     จ านวน 2 อัตรา 
   4) ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)    จ านวน 2 อัตรา 

5) คนงานประจ ารถขยะ    จ านวน 1 อัตรา 

  2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติ 

เฉพาะส าหรับต าแหน่งและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 4 เมษายน 2548 ดังนี้ 

1) สัญชาติไทย 
2) มีอายุไมต่่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
3) ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 
4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 

จิตฟัน่เฟอืนไม่สมประกอบ หรือเปน็โรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม เบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

 
/(ก) โรคเรื้อน... 
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(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคระยะอันตราย 
(ค) โรคเทา้ช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

5) ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที ่
ในพรรคการเมือง 

6) ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8) ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ก. ท้ายประกาศ 
 

3. การรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรขอยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วย

ตนเอง  ระหว่างวันที่ 10 - 20  มีนาคม 2566  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ในวันและ
เวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่โทรศัพทห์มายเลข 0 3757 5260  
 

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ ในการสมัคร 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ 

ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนาโดยผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ 
ก ากับไวใ้นเอกสารทุกฉบับ 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) รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก และไมส่วมแว่นตาขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว 

ไมเ่กิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย 
5) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ้าง  

ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจา้ง ลงวันที่ 4 เมษายน 2548 ซึ่งออกให้ไมเ่กิน 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 และตามความในขอ้ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2521 หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหว่างด าเนินการสอบ 
คัดเลือกก็จะไมอ่นุญาตให้เขารับการสอบคัดเลือก หากยังครองสมเพศอยู่ในวันที่ด าเนินการสอบคัดเลือก 

ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผู้้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
8) ผู้สมัครเสียคา่ธรรมเนียมในการสมัคร   ต าแหน่งละ 100.-บาท 
 

   ส าหรับการรับสมัครสรรหาในครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการ
แตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใด ๆ 
 

5. เงื่อนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง 

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

 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการเลือกสรร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ในวันที่  22 มีนาคม 2566  ณ ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า และสามารถดูได้ที่เว็บไซต ์
www.muangkao.go.th 
 

7. ก าหนดการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าจะด าเนินการทดสอบ  ในวันที่  24 มีนาคม 2566  

ตั้งแต ่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
 8.1 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถหรือทักษะ และสมรรถนะ

คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 
 
 
 

/สมรรถนะ.. 
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ที ่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1 ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 40 สัมภาษณ์ 

 
2 ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ  

ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 

40 สัมภาษณ์ 

3 คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เหมาะสมหรือจ าเป็นกับงานที่จะปฏิบัติงาน 
เช่น การวางแผนปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มีความอดทน 
เสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น 
 

20 สัมภาษณ์ 

 รวม 100  
 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านวิธีการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละ

ด้านของสมรรถนะไม่ต่ ากว่า 60 %   
 

10. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จะประกาศ

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน
เท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสมัครคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า บัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าวนี้อีก และได้
ประกาศข้ึนบัญชีผู้ไดร้ับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ไดร้ับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 

11. การสั่งจา้งและแต่งตั้ง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จะสั่งจ้างและแตง่ตั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ตามล าดับที่ 

ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ตามต าแหน่งที่สมัครคัดเลือกก็ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้ตรวจสอบ
แล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตามท่ี ก.อบต.ก าหนด ทั้งนี ้หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกได้เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัต ิ 
หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกได้ 

 

12. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
ประกาศผลการสรรหาในวันที่  28 มีนาคม 2566 ณ ที่ท าการองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลเมืองเก่า และสามารถดูได้ที่เว็บไซด์ www.muangkao.go.th ในการรับสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัคร
สอบ ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบและหาก
ภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จะถือว่าเป็น 
ผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
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13. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
1) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าก าหนด 
2) ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

3) การท าสัญญาจ้างจะท าได้ต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี
มีมติเห็นชอบให้จ้างได้เท่านั้น 

ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งที่มี และภายหลังมีต าแหน่งว่าง
ในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะ
ด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ตามเห็นสมควร 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่   1   มีนาคม พ.ศ. 2566 
 
 
 

    (นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว) 
            นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
ชื่อต าแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ค่าตอบแทน ระยะเวลาการจ้าง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า (ฉบับท่ี ) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ลงวันที่  1  มีนาคม 2566 

 
 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ที ่ ชื่อต าแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

(บาท/เดือน) 
เงินเพิ่ม 
การครอง

ชีพช่ัวคราว 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมายเหตุ 

1 พนักงานขับเครื่องจักรกล 

ขนาดเบา(ทักษะ) 
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน
บ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ 
ของเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ า)  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
(สังกัด ส านักปลัด) 

 

    มีความรู้ความช านาญในการขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี
และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตาม 
ที่กฎหมายก าหนด  
    โดยมีหนังสือรับรองการท างาน 
ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจาก
หน่วยงานหรือนายจ้างเดิม มาแล้ว 
ไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
 

 

9,400 2,000 สัญญาจ้าง 
ไม่เกิน 4 ปี 
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2.พนักงานจ้างท่ัวไป 
ที ่ ชื่อต าแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

(บาท/เดือน) 
เงินเพิ่ม 
การครอง

ชีพช่ัวคราว 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมายเหตุ 

1 พนักงานขับเครื่องจักรกล 

ขนาดเบา 

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน
บ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ 
ของเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ า)  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
(สังกัด ส านักปลัด) 

 

มีความรู้ความช านาญในการขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี
และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตาม 
ที่กฎหมายก าหนด 

 

9,000 1,000 สัญญาจ้าง 
ไม่เกิน 1 ปี 

 

2 พนักงานขับรถยนต์ ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาด
รถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อย ๆ 
 ในการใช้รถยนต์ ดังกล่าว หรืองานอื่นใด 
ที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
(สังกัด กองคลัง) 
 

มีความรู้ความสามารถและความ
ช านาญงานในหน้าที่และได้รับ
ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 

9,000 1,000 สัญญาจ้าง 
ไม่เกิน 1 ปี 

 

3 คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาได้รับ 
มอบหมาย 
(สังกัด กองการศึกษาฯ และส านักปลัดฯ)  
 

มีความสามารถเหมาะสมในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ 
 

9,000 1,000 สัญญาจ้าง 
ไม่เกิน 1 ปี 
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ที ่ ชื่อต าแหน่ง ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

เงินเพิ่ม 
การครอง

ชีพช่ัวคราว 
(บาท/เดือน) 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

หมายเหตุ 

4 ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัย
อนุบาล ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (อายะ
ระหว่าง 2-3 ปี) เพื่อเตรียมความพร้อม
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมให้กับ
เด็กเพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาระดับอนุบาลต่อไป  
(สังกัด กองการศึกษาฯ) 
 

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

9,000 1,000 สัญญาจ้าง 
ไม่เกิน 1 ปี 

 

5 คนงานประจ ารถขยะ ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร
บ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การน า
ขยะมูลฝอยไปท าลายยังที่ท าลายหรืองาน
อ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
(สังกัด กองสาธารณสุขฯ) 
 

มีความสามารถเหมาะสมในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ 

9,000 1,000 สัญญาจ้าง 
ไม่เกิน 1 ปี 

 

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


