
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  2564 
__________________________________________________________________________________ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป 
เพ่ือเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
2564  - 2566  จ านวน  1  ต าแหน่ ง 1  อัตรา  อาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา  22 และ  26  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ประกอบประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547  
หมวด 4 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรร 
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ดังนี้  

 1. ประเภท/ต าแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราค่าจ้างที่จะได้รับ  
    1.1 ประเภทและต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป 

1.คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ             จ านวน 1 อัตรา 

    1.2 ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติของต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราค่าจ้างที่จะได้รับในต าแหน่ง
ที่ประกาศรับสมัคร (รายละเอียดตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี)้                         

 2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัคร 
 2.1) คุณสมบัติทั่วไป 
 ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4  
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว) เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดไว้ในประกาศก าหนด        
โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ดังนี้ 
  4.1  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  4.2  วัณโรคในระยะอันตราย 
  4.3  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  4.4  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  4.5  โรคพิษสุราเรื้อรัง   
 (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
 (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8)  ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
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 (9) ไม่เป็นผู้เคยกระท าความทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

  2.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดตามผนวก 
1 ท้ายประกาศ ฯ นี้  

2.3 ส าหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือก เพ่ือจ้าง
เป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความนัยข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521  

2.4 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ในกรณีที่มี
การผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน  เวลา และสถานที่ที่ก าหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วน  
จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้ เข้ารับคัดเลือกได้  และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ ใช้สมัครสอบ  
จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  
 2.5 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวก ก ท้ายประกาศ ฯ นี้ จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง 

3. ก าหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถาม
รายละเอียดได้ท่ีส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง โทร. 0-3724-7912-3  

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมทั้งเอกสารฉบับจริง
และส าเนาเอกสารที่รับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด ดังต่อไปนี้ 
                     1. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 2. ส าเนาบัตรประชาชน  

3. ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน  
 4. ส าเนาหลักฐานรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)  
 5. รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  
6 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) จ านวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่ายด้วย 
 6. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนด (แพทย์ออกให้ไม่เกิน             
1 เดือน)  
 7. หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ค าน าหน้านาม ทะเบียนสมรส
ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 
 8. ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และรับรองส าเนาถูกต้อง 
ทุกฉบับ 

 5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน 50 บาท (และสงวนสิทธิ์การจ่ายคืนไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 

 

 

 



 

-3- 

 

6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ รวมทั้งจะประกาศ  

วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 29 มีนาคม 2564  โดยปิดประกาศไว้ที่  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้ านแก้ ง  และเว็บ ไซต์  www.tumbonbankeng.com ห รือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ ที่  หมายเลข  
0-3724-7912-3 

7. ก าหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ  
ก าหนดสอบ ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 

8.  วิธีการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
หลักสูตรการสอบ แบ่งเป็น 3 ภาค คือ 
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)   คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (การสัมภาษณ์) (ภาค ค)  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
โดยจะประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว      

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธี
อ่ืนเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย  ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตาม ผนวก ข.) 

9. การตัดสินส าหรับผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ก าหนดให้ผู้ผ่านการประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละภาค   

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 เป็นผู้ผ่านการสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 10. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการเลือกสรร  
จะประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการเลือกสรรให้ทราบโดยทั่วกัน วันที่  2 เมษายน 2564       

โดยปิดประกาศไว้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง โทร. 0-3724-7912-3 และเว็บไซต ์www.tumbonbankeng.com 

 11. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
1. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนน

รวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ที่สอบได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่คะแนนภาคความเหมาะสม  
กับต าแหน่ง (การสัมภาษณ์) (ภาค ค) มากกว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (การสัมภาษณ์) (ภาค ค) เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน 

ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับสูงกว่า  
ถ้ายังได้เท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

2. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง มีการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่ง
เดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งใหม่ ถือว่ายกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน  
ในต าแหน่งเดยีวกัน แล้วแต่กรณี 
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3. ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้งก าหนดเว้น

แต่มีเหตุจ าเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  10 วัน  นับแต่
วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะแต่งตั้งในต าแหน่งที่
สอบได ้

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามต าแหน่งว่าง และตามความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแก้ง 

 12. เงื่อนไขการจ้าง 
การจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

สระแก้วก่อน จึงจะท าสัญญาจ้างได้ โดยก าหนดระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปมีสัญญาจ้างไม่เกิน      
คราวละ 1 ปี 
  อนึ่ง ในการสมัครครั้งนี้หากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ            
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้งจะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานจ้าง   

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   9   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2564 

                                                      
                    (นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 



 

 

ผนวก ก. 
ประเภท/ต าแหน่งพนักงานจ้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
ลงวันที ่ 9  มีนาคม 2564 
______________________ 

 
ชื่อต าแหน่ง คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   จ านวน 1 อัตรา 

สังกัด  กองช่าง 

ประเภทพนักงานจ้าง 
  พนักงานจ้างทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ท าหน้าที่คนงานทั่วไป เพ่ือเก็บขยะในเขตต าบลบ้านแก้ง ดูแลบ ารุงรักษาความสะอาดเครื่องจักรกล
ขนาดเบา ดูแลรักษาหลังการใช้งานและซ่อมบ ารุงให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานตลอดเวลาให้เป็นไปตามคู่มือ
ประจ าเครื่องจักรกลขนาดเบาที่ก าหนด บันทึกข้อมูลการใช้เครื่องจักรกลขนาดเบา แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ 
ในการใช้เครื่องจักรขนาดเบา พร้อมแจ้งข้อมูลการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลขนาดเบา และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

วุฒิการศึกษา  วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า ป.6 

ระยะเวลาการจ้าง 

ท าสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละ 1 ปี และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว ได้มีมติให้ความเห็นชอบ
การจ้าง 

อัตราค่าตอบแทน 

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

สิทธิประโยชน์ 

 ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ผนวก ข. 
รายละเอียดและวิธีการประเมินสมรรถนะ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 

ลงวันที ่ 9  มีนาคม 2564 
 
ต าแหน่ง คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม ว ิธีการประเม ิน 

1.ความร ู้ความสามารถท ั่วไป (ภาค ก)  
1.  

 
2.  

50 ข้อสอบปรนัย 
- ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
- ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 

        - ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

2.  ความสามารถหร ือทักษะเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) 
 
 
 

50 ข้อสอบปรนัย 
       - พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
       - พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
       - พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 

  3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค) 
ประเม ินความเหมาะสมก ับตำแหน ่งหน ้าทีจ่าก ประว ัต ิส ่วนต ัว ประว ัติ 

การศ ึกษา ประว ัต ิการทำงาน บ ุคล ิกภาพท ่วงท ีวาจา ความค ิดร ิเริ่มและ 
ปฏิภาณไหวพริบ มนุษยสัมพ ันธ์ ท ัศนคติ แรงจ ูงใจ ค ุณธรรมและจรยิธรรม 
และพฤติกรรมอื่นที่ปรากฏ 

100  
สัมภาษณ ์ 

รวม 200  

 
หมายเหตุ : เกณฑ ์การตัดสิน  ผู้ที่จะถ ือว่าเป็นผู้ผ่านการประเม ิน  จะต ้องเป็นผู้สอบได ้คะแนนในแต่ละภาค  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


