
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะ 
 ด าเนินการรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑  จ านวน ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา 
  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในหมวด ๔ การสรรหาและเลือกสรร ข้อ ๑๙ ของประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี) เรื่อง ประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
พนักงานจ้าง ลงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย จึงประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไป เพื่อ 
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในต าแหน่งท่ีว่าง ดังต่อไปนี้ 

๑. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน ๑ ต าแหน่ง คือ 
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดส านักปลัด  จ านวน ๑ อัตรา 

 ๒.  ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง และอัตรำค่ำตอบแทน (รายละเอียดตามผนวก 
ก. แนบท้ายประกาศนี้) 
 ๓.  คุณสมบัติทั่วไป 
      ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมี
คุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี 
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี้ 
     ๑) มีสัญชาติไทย 
 ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี ในวันรับสมัคร 
 ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ 
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ดังต่อไปนี้ 
  ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
  ค. โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
  ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
 ๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่ 
เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



-๒- 
 

 ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ๙) ส าหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจสอบแข่งขันได้ ท้ังนี้ตามหนังสือกรม สาร 
บรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ , หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี  
นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ และตามความในข้อ ๕ ของค าส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม 
๒๕๓๘ 
 หมำยเหตุ ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 ๔. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบ 
      ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท่ีได้รับสมัครตรงตามท่ีประกาศรับ
สมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบรับสมัครพร้อมท้ังยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลาและ
สถานท่ี ท่ีก าหนด ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีก าหนดหรือยื่นไม่
ครบถ้วนหรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบได้และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใช้สมัครสอบจะ
ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 
 ๕. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต้ังแต่วันท่ี 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวนัและเวลาราชการ) ณ ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย (ส านักงานปลัด อบต.) อ าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และมีสิทธิสมัครได้เพียง 
๑ ต าแหน่งเท่านั้น สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๒๑-๘๙๓๖  
 
 ๖. เอกสำรหลักฐำนที่ต้องน ำยื่นในวันรับสมัคร 
  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมท้ังน า
เอกสารฉบับจริงและส าเนาพร้อมรับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ โดยใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น มายื่นในวันสมัคร
ดังนี ้
  ๖.๑ ส าเนาวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีรับสมัคร 
  ๖.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน 
จ านวน ๓ รูป และให้ลงช่ือรับรองหลังรูปถ่ายด้วย 
  ๖.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ๖.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ๖.๕ ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกไม่เกนิ ๑ เดือน นับต้ังแต่วันตรวจร่างกาย 
  ๖.๖ เอกสารอื่นๆ  เช่น ส าเนาใบเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 



-๓- 
 

  ๖.๗ ส าเนาลักฐานรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 
 
 ๗. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 
  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๕๐ บาท และจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
  
 ๘. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะ 
ในวันท่ี ๔  กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยปิดประกาศ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
 
 ๙. วัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ 
  ๙.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย จะด าเนินการประเมินสมรรถนะผู้สมัครในแต่ละต าแหน่งในวันท่ี  
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ท่ี ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
 

วัน/เวลา วิชา ต าแหน่งท่ีสอบ 
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 

-ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
๑๐๐ คะแนน 

-ทุกต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

-ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ 
ต าแหน่ง (ภาค ข) ๑๐๐ คะแนน 

-ทุกต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๑๑.๐๐ น 

-ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ 
ต าแหน่ง (ภาค ค) ๑๐๐ คะแนน 

-ทุกต าแหน่ง (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) 

 
  ๙.๒ ให้ผู้รับการสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
  (๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี สวมเส้ือ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเส้ือ 
กางเกงโดยสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
  (๒) น าบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัวสอบพนักงานจ้างไปในวนัสอบด้วย 
  (๓) ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ัง และค าแนะน าของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีด าเนินการสอบโดย 
เคร่งครัด 
  (๔) ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ท่ียังสอบอยู่ 
  หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
สอบ และคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาส่ังงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชาก็ได้ 
 ๑๐. หลักสูตรและวิธีกำรสอบสรรหำ 
  หลักสูตรการสอบสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้ 
  ๑  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ๑๐๐ คะแนน โดยใช้วิธีสอบข้อเขียน (ปรมัย)  
  ๒  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ๑๐๐ คะแนน โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือ 
วิธีการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับต าแหน่ง 



-๔- 
 

  ๓  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ๑๐๐ คะแนน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์รายละเอียดตาม 
ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 
 
 ๑๑. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ๑ คณะกรรมการด าเนินการสอบเลือกสรร จะด าเนินการในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลักสมรรถ ความ
เท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการ ความรู้ความเสมอภาค และความเป็นธรรมเป็นหลัก 
  ๒. ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนในแต่ละภาค 
  ๓. การขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามล าดับคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับถ้าคะแนน 
เท่ากันให้ผู้ท่ีได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับสูงกว่า 
  ๔. บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรร
ในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรได้ในต าแหน่งเดียวกันใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใน
ต าแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
 
 ๑๒. กำรประกำศผลผู้ผ่ำนกำรประเมิน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินให้ทราบโดยท่ัวกัน ในวันท่ี  
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยปิดประกาศ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
 
 ๑๓. กำรข้ึนบัญชีผู้ได้รับกำรเลือกสรร 
  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร จะเรียงล าดับจากผู้ท่ีประเมินได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ และบัญชี
จะใช้จัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างมีระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลขึ้นบัญชีได้ หากภายหลังมีอัตราต าแหน่งว่าง
ในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน อาจใช้บัญชีดังกล่าวจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายช่ือท่ียังไม่ 
หมดอายุได้ 
  ๑๔. กำรบรรจุและแต่งต้ัง 
  ๑ ถ้าผู้สอบได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามล าดับท่ีในบัญชีผู้สอบได้ 
  ๒ ถ้าผู้สอบได้และถึงล าดับท่ีท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าท่ีได้ก าหนดไว้ใน 
ประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
  ๓. ผู้สอบได้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว เมื่อถึงล าดับท่ีท่ีจะได้รับการบรรจุแต่งต้ังไม่มาแสดงตนภายในเวลาท่ีองค์การ 
บริหารส่วนต าบลโคกไทยก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
  ๑๕. กำรยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นใน
บัญชีผู้สอบได้ คือ 
  ๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
  ๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งต้ังภายในเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
ก าหนด 

 



-๕- 
 
  ๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตามท่ีบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
  ๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีสอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบได้ 
 
 ๑๖. ก ำหนดระยะเวลำจ้ำง  
  พนักงานจ้างตามภารกิจมีระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน ๔ ปี 
 
 ๑๗. กำรท ำสัญญำจ้ำง 
  ๑ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย จะท าสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
ปราจีนบุรี (ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี) ให้ความเห็นชอบ ท้ังนี้ หากตรวจสอบภายหลัง พบว่าผู้ผ่านการประเมินเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย จะด าเนินการถอนรายช่ือผู้นั้นออก
จากบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
  ๒ หากบุคคลผู้ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยมีวุฒิการศึกษาสูง 
กว่าคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะน าวุฒิการศึกษาดังกล่าวมาเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเองไมไ่ด้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างดังกล่าวในรูป 
คณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเช่ือหรือยินยอมเสีย
ทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ท่ีอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากมีการแอบอ้างหรือทุจริตให้
สอบได้โปรดแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทยทราบทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๒๑-๘๙๓๖ เพื่อ
จักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

 
(นายเบิ้ม  ฉัตรชูสิน) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
 
 
 
 


