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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
----------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง จะด าเนินการคัดเลือกบุคคล เพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 ครั้งที่ 2/2564 ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม2564 
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีกรอบอัตราก าลังของพนักงานจ้างที่ว่างอยู่  ประกอบมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2564 เห็นชอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลใช้อ านาจในการบริหารงานบุคคลกรณีผู้บริหารท้องถิ่นครบ
วาระหรือว่างลงในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง แล้วนั้น 

อาศัยอ านาจตามหมวด ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ดังต่อไปนี้ 

 

๑. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ และระยะเวลาการจ้าง 
 

1.1ต าแหน่งที่รับสมัคร  
1.1.1 พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ 

(1) คนงานเกษตร  จ านวน ๑ อัตรา 
(2) คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน)  จ านวน ๑ อัตรา 

1.1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้ 
 -  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จ านวน ๑ อัตรา 
 

ลักษณะงานที ่ต ้องปฏ ิบ ัต ิในต าแหน ่งที ่เป ิดร ับสมัคร  หน ้าที ่และความรับผ ิดชอบ 
รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศฯ นี้ 

 

๑.๒ อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง จะแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง โดยได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ 
(1) ต าแหน่ง คนงานเกษตร จ านวน ๑ อัตรา ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 

บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีก าหนด 
      (2) ต าแหน่ง คนงานทั ่วไป (ปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน) จ านวน ๑ อัตรา ได้ร ับ

ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

/(3)ต าแหน่ง.... 
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    (3) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จ านวน 1 อัตรา ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ 
                                    1.วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท 
และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด  
                                    2.วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 
10,840 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด  
                                    3.วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500
บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด  

อนึ่ง หากผู้สมัครได้รับคัดเลือก และถึงล าดับที่ ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน
จ้างมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะน ามาเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
ไม่ได้ เว้นแต่ใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์เท่านั้น 

๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง จะแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ดังนี้ 
(1) คนงานเกษตร ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ได้มี

มติให้ความเห็นชอบการจ้าง  
(2) คนงานทั ่วไป (ปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน) ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ไม่ก่อนวันที่        

ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีมติให้ความเห็นชอบการจ้าง  
(3) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัด 

ศรีสะเกษ ได้มีมติให้ความเห็นชอบการจ้าง  
 

๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ครบถ้วน
ในวันสมัคร 

๒.๑ คุณสมบัติทั ่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั ่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื ้องต้น
ส าหรับพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 

๑) มีสัญชาติไทย 
๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ณ วันสมัคร 
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น

ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ดังนี้ 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
(ข) วัณโรคระยะอันตราย 

/(ค)โรคเท้าช้าง... 
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(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือสั ่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  

๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะความผิดทาง

อาญา เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐาน

ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 

๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธ ีการเกี ่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลส่วนต าบล กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 

๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็น

พนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลง
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ความรู้ความสามารถที่
ต้องการ รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศฯ นี้   
 

๓. การรับสมัครคัดเลือก 
 

๓.๑ ก าหนดการรับสมัคร องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวงจะด าเนินการรับสมัคร 
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถึง 20 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ที ่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองหลวง 

๓.๒ วิธีการยื่นใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดใบ 
สมัครและบัตรประจ าตัวผู ้สมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมน าเอกสารประกอบการ
สมัครฉบับจริงและส าเนารับรองถูกต้อง มายื่นในวันสมัคร และผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
เอกสารและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามต าแหน่งที่ประกาศ
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ก าหนด หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก และไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองหลวง เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 

๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ 
เดือน (นับถึงวันสมัคร) โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป จ านวน ๓ รูป 

๒) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  และส าเนาปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงตามต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  ภายใน
วันที่ปิดรับสมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ 

๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
๕) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ ออกโดย
โรงพยาบาลของรัฐ 

๖) ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) เป็นต้น 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษขนาด A๔ เท่านั้น และให้เขียนรับรองว่า “ส าเนา
ถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อก ากับ 
 

๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท 
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิก
การคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมให้กับผู้สมัคร 
ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้  

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และประกาศ
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  

๔.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวงจะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองหลวง และทางเว็บไซต์ www.muangluang.go.th 

๔.๒ วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวงจะด าเนินการ
คัดเลือกในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
เป็นต้นไป 

๔.๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองหลวง และทางเว็บไซต์ www.muangluang.go.th 

 
/5.หลักเกณฑ์... 
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๕ 
 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
    5.1 หลักเกณฑ์การเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้

ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งซ่ึงประกอบด้วย 
    (ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
    (ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
    (ค) คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
    5.2 วิธีการคัดเลือก องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ด าเนินการดังนี้ 
       5.2.1 พนักงานจ้างทั่วไป ก าหนดให้ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ มีคะแนนรวม 100 

คะแนน 
       5.2.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ จะด าเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งเป็น 

๓ ภาค ดังนี้  
๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  คะแนน 100 คะแนน 

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) รายละเอียดวิชาที่จะ
ด าเนินการสอบ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ 
การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย 

      2. ความสามารถในการวิเคราะห์หรือสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
การเมืองเศรษฐกิจและสังคม 

      3. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที ่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

      4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติม 
        5. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
        6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
        7. วิชาความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย  
 

๕.๒  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) คะแนน  100  คะแนน  
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะ  ตามที่ระบุไว้ใน 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน ตาม
ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศฯ 

 
/5.3 ภาคความเหมาะสม... 

 



๖ 
 

  ๕.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนน  100  คะแนน 
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้ารับการคัดเลือกจากการสัมภาษณ์ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

๖. เกณฑ์การตัดสิน   
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือหลักเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในภาคความรู้

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก), ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ทีท่ดสอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 

๗. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
๗.๑ พนักงานจ้างทั่วไป การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุด

ลงมาตามล าดับในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
7.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้จาก

คะแนนรวมภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค ค) สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

๗.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้ ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันต าแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพ่ือรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะมีอายุครบก าหนดระยะเวลาที่ระบุ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่
ระบุ หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน
จ้าง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวงไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจาก
วันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่
กรณ ี 

๘. การแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  
๑) ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
๒) ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้

ในประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนไม่ได้  
๓) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้เฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวงเท่านั้น  
 

/9.การยกเลิก... 
 



๗ 
 

๙. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก

การข้ึนบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังนี้  
๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  
๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเมืองหลวงก าหนด 
๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได ้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ด าเนินการคัดเลือกดังกล่าวในรูปของคณะกรรมการ โดยยึด
หลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อ หรือเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล หรือ
กลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ ได้รับการคัดเลือกได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใด
เกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้ได้รับการคัดเลือก โปรดแจ้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองหลวง โทรศัพท์ ๐ ๔๕82 6335เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  

 

จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64 

 
 

 (นายพุทธชาติ  โนนกอง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที ่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ภาคผนวก ก 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล 

เพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  
ลงวันที่  27 กรกฎาคม 2564 

 

 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ความรู้
ความสามารถที่ต้องการ วิชาที่จะด าเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) 
 

1. คนงานเกษตร        รหัสต าแหน่ง  101     
ก. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ช่วยปฏิบัติงานที่ไม่ยาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงาน

สนับสนุนงานการเกษตรต่าง ๆ เช่น ช่วยนักวิชาการเกษตรรวบรวมรายละเอียดสถิติ ข้อมูล และด าเนินการ  
ต่าง ๆ เพ่ือการวิเคราะห์ วิจัยทางด้านการเกษตร ด าเนินการส่งเสริมเผยแพร่การเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ปรับปรุงบ ารุงพันธุ์ การปรับปรุงเกษตรกรรม การขยายพันธุ์ การปรับปรุงดิน การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช การ
รวบรวมข้อมูลสถิติการเกษตร เป็นต้น ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแปลงทดลอง แปลงสาธิตในการเกษตร 
การสาธิตการใช้เครื่องมือและกรรมวิธีใหม่ ๆ การใช้ยาปราบศัตรูพืช การช่วยป้องกันและก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ข. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการเกษตรที่ไม่ยากภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตาม
ค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติหรือคู่มือที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  
 

ค. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
    ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 

 ง. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
             1. มีความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
              2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  
              3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่  
              4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง 
 
 



๙ 
 

2. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน)     รหัสต าแหน่ง  201     
ก. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ช่วยปฏิบัติงานของศูนย์เยาวชน ที่ปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวบับ

การส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ การจัดกิจกรรมเพ่ือจูงใจประชาชนและเยาวชนในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมด้านพลศึกษา ศิลปะ นาฏศิลป์ ห้องสมุด และคหกรรมศาสตร์ การจัดสวนเด็กเล่น 
การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา ค่ายพักแกรม และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ข. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน ตามแนวทาง แบบอย่าง และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะนะ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
                     1. ด้านการปฏิบัติการ  
                         1.1 จัดกิจกรรมด้านต่างๆ แก่เยาวชนที่เป็นสมาชิกศูนย์เยาวชน เช่น กิจกรรด้านพล
ศึกษา ศิลปะ นาฏศิลป์ ห้องสมุด คหกรรมศาสตร์ การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา ค่ายพักแรมและ
การจัดสนามเด็กเล่น เป็นต้น เพ่ือให้รู้จักดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
        1.2 ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีพัฒนาการด้านร่าง
การและจิตใจที่ดี 
                          1.3 ดูแล จัดเก็บ บ ารุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่าง
เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
                 1.4 รวบรวมติดตาม จัดเก็บข้อมูล และจัดท าฐานข้อมูลต่างๆ ของศูนย์เยาวชนเช่น สถิติ
ผู้เข้ารับบริหารในกิจกรรมประเภทต่างๆ รายงานอุปกรร์ช ารุดหรือสุญหาย เป็นต้น เพ่ือให้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมและการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
                       1.5 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับงานศูนย์เยาวชน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
        1.6ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  
   2. ด้านการบริการ  
                  2.1 ให้บริการสถานที่กับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งในและนอกศูนย์เยาวชน เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
         2.2 อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แนะน า บรรยายและสาธิตกิจกรรมต่างๆในศูนย์
เยาวชน ให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เยาวชนให้
เป็นที่รู้จักและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้ารับบริการต่างๆ ของศูนย์เยาวชน 
               2.3 ติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายในหน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 



๑๐ 
 

ค. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
    ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ 
ง. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

                        1. มีความรู้ในงานศูนย์เยาวชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
      2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
                        3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
                        4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
                        5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
 
 
    

3. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ   รหัสต าแหน่ง  301  
ก. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

                      เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างเขียนแบบตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น แบบแนวทางและระดับของทาง แบบแปลนและรูปด้านข้างของอาคาร ผังบริเวณรูปตัดง่ายๆ 
ของแบบ โครงสร้างของอาคาร สะพาน เขื่อน อาคารการประปา เป็นต้น คัดลอกหรือเขียนแผนที่ต่าง ๆ เช่น 
แผนที่แสดงเส้นทางแนวทางแสดงภูมิประเทศ รวมทั้งเขียนตัวอักษรและอ่ืนๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

ข. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า  
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
                     1. ด้านการปฏิบัติการ  
                         1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรม โครงสร้าง 
และงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ  
        1.2 ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพ่ือน ามาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์  
                          1.3 ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ เพ่ือใช้ในการเปิดสอบราคา และ
น าไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์  
                 1.4 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                       1.5 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  
 



๑๑ 
 

   2. ด้านการบริการ  
                  2.1 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ 
ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง      
         2.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปเพ่ือให้บริการและให้ความ 
ช่วยเหลือในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ค. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

หรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน แบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

   2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน  
แบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม  
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

   3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณ วุฒิ อย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน แบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ง. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
    1.มีความรู้ในวิชาช่างเขียนแบบอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   2.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลและกฎหมาย กฎ 
ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   3.มีความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 
   4.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   5.มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
   6.มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 

จ. วิชาที่จะด าเนินการทดสอบส าหรับความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) 
1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

  2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
  3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 



๑๒ 
 

  4) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันและ
กฎกระทรวงต่าง ๆ 
                     5) พระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 และกฎกระทรวงต่าง ๆ 
                     6) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และกฎกระทรวง
ต่าง ๆ 
                    7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                    8) ความรู้ด้านการส ารวจออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา การควบคุมงานก่อสร้าง 
                    9) ความรู้ที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 


