
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

…………………………………………………….…………… 
   
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
ด าเนินการเลือกสรร เพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   จ านวน  ๑  อัตรา   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๘  และข้อ ๑๙  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗  จึงประกาศ       
รับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
       กองช่าง   

     พนักงานจ้าง ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป   
     ๑. ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ   จ านวน  ๑  อัตรา 

            (รายละเอียดตามเอกสาร  ภาคผนวก ก  แนบท้ายประกาศ) 
 

  ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ    
     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้   

      ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป  
 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตามความในหมวด ๑  ข้อ ๔  

แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง      
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปี ในวันรับสมัคร 
 (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ไร้ความสามารถหรือ        
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล               
 (๕)  ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน    
พรรคการเมือง 
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 (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น   คณะผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
 (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
 (๙) ไม่ เป็นพระภิกษุสามเณร ตามหนังสื่อที่  ก.พ.ที่  นร.๐๙๐๔/ว๙ ลงวันที่  ๑๗  
พฤศจิกายน  ๒๕๑๐  หนังสือส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท. ๓๐๑๑/ว.๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ 
และออกตามความใน ข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 
 (๑๐) ผู้ที่ผ่านการสอบในครั้งนี้ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ 
ส่วนท้องถิ่น    
 

      ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
      หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก ก  ท้ายประกาศฯ นี้  ไม่มีสิทธิรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 

  ๓.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
           ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครสอบและหลักฐานด้วยตนเอง      
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ตั้งแต่ วันที่               
๑๗ –  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้อง
กรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗-๒๑๖๙๐๘     
ต่อ ๑๑ 
 

  ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
            ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ มายื่นใน        
วันรับสมัครสอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน     
ไม่เกิน  ๓  เดือน  และให้ผู้สมัครสอบลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย    จ านวน  ๓  รูป 
 ๔.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน   ๑  ฉบับ 
 ๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน   ๑  ฉบับ 
 ๔.๔  ส าเนาวุฒิการศึกษา / ระเบียนแสดงผลการเรียน  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ  จ านวน   ๑  ฉบับ 
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 ๔.๕  ใบรับรองแพทย์  ทีแ่สดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน       
ส่วนต าบลก าหนด  (ก.อบต.)  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับตั้งแต่วันทีต่รวจร่างกาย 
 ๔.๖  หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการท างาน (ถ้ามี)      จ านวน   ๑   ชุด 
 ๔.๗  ส าเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหาร (สถ.๔๓) หรือใบส าคัญเข้าบัญชีทหาร
กองเกิน (สด.๙)         จ านวน   ๑   ฉบับ 
 ๔.๘  เอกสารอื่น ๆ  เช่น  หลกัฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล  ฯลฯ 
 

  ๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
            ผู้สมัครสอบจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ     จ านวน   ๑๐๐  บาท 
 

  ๖.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
     ๑.  ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ  ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป        
     ด าเนินการสอบตามหัวข้อดังต่อไปนี้            คะแนนเต็ม  ๑๐๐   คะแนน 

           ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   คะแนนเต็ม    ๓๐   คะแนน 
           ข. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม    ๗๐   คะแนน 

       รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  (ภาคผนวก  ข.) 
 

  ๗.  เกณฑ์การตัดสิน 
            การตัดสินส าหรับผู้ผ่านการสอบแข่งขัน โดยจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ
ของคะแนนรวมทุกภาค 

 

  ๘.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขัน  วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 
            องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา 
และสถานที่สอบแข่งขัน  ในวันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง   

 

  ๙.  ประกาศก าหนดวันสอบแข่งขัน  
            ก าหนดวันสอบแข่งขันใน  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ  ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเมือง  
 

  ๑๐. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
            องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันให้ทราบ      
ในวันที่  ๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง    
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  ๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
            ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการสอบแข่งขัน           
โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะพิจารณาให้  ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาค ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนสอบภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ปฏิบัติ)  มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนสอบภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถ   
เฉพาะต าแหน่ง (ปฏิบัติ) เท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  
มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  และถ้าได้คะแนนสอบภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)             
เท่ากันอีก จะพิจารณาให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่สูงกว่า     
            ๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ก าหนดให้ใช้บัญชีมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน แต่ถ้ามีการ   
สรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในต าแหน่งเดียวกันใหม่แล้ว       
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
 

  ๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง 
            ๑. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ ในบัญชี           
ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละต าแหน่ง ตามต าแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ส าหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  ผู้สอบแข่งขันได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี 
(ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี) ก่อนจึงจะบรรจุแต่งตั้งได้  
            ๒. ถ้าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรถึงล าดับที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษา    
สูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
            ๓. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเข้าท าสัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบล       
รอบเมือง ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมืองก าหนด 
 

  ๑๓. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบ 
            ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่ได้สมัครสอบในครั้งนี้ว่าตรงตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมืองประกาศรับสมัคร โดยกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ชัดเจน พร้อมทั้งยืนยันและแสดงหลักฐาน ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่ก าหนด  
รับสมัครในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นแสดงหลักฐาน  ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดไว้ 
หรือยื่นไม่ครบ จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  และหากมีผู้สมัครรายใดมีการปลอมแปลงเอกสารที่
ใช้สมัครสอบครั้งนี้  จะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
 
 
 
 
 
 



- ๕ - 
 

       คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ด าเนินการสอบแข่งขันโดยยึด     
หลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้าง
หรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้  โปรดแจ้งให้คณะกรรมการฯ  ได้ทราบ  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 
โทร. ๐๓๗-๒๑๖๙๐๘  ต่อ ๑๑  เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 
        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่    ๕    สิงหาคม    พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 
 
 

    
              ( นายสมดุลย์   พากเพียรศิลป์) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก    

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราเงินเดือน 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 

และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   ลงวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 

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

๑. ชื่อต าแหน่ง   คนงานประจ ารถขยะ      

  สังกัด   กองช่าง    องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 

  ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ / ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ๑. ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย  
การน าขยะมูลฝอยไปท าลาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

    ๒. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

     คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    ๑.  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

     อัตราเงินเดือน 
๑. ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๙,๐๐๐.-    บาท 
๒. ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

       

     ระยะเวลาการจ้าง 
  ตั้งแต่วันที่   ๗   กันยายน   ๒๕๖๓   -   ๓๑  ธันวาคม   ๒๕๖๓  
หรือ ตั้งแต่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการจ้างพนักงานจ้างได้ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ข    

รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 

และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   ลงวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 

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

๑. ชื่อต าแหน่ง   คนงานประจ ารถขยะ 

  สังกัด   กองช่าง    องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 

  ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)  (คะแนนเต็ม   ๓๐   คะแนน)   
   ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป กฎหมายสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ กฎหมาย
จราจร และข้อบังคับอ่ืนที่เกี่ยวข้องและใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 
ข. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)   (คะแนนเต็ม   ๗๐   คะแนน)    

      ประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่ ประสบการณ์ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏ
ทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  
จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น     
 
 

 

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

 
 


