
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 

 บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

....................................... 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าลบสี่เหลี่ยม ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์
จะรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2565 สังกัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จ านวน 1 อัตรา โดยยึดหลักสมรรถนะความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ กระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรมและโปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้ายพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  
ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
    ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง นักการภารโรง  จ านวน  1  อัตรา 
    (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม) 
2. คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้  

  1. มีสัญชาติไทย 
  2. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี  
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน           
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ ในประกาศก าหนดโรคที่ เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น                  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 ข. วัณโรคในระยะอันตราย  
                   ค. โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ 
                   ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                   จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  8. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
  9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน           
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ท าสัญญาจ้าง 

 
3.คุณสมบัติ/… 
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 3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง/อัตราค่าตอบแทนและคุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรในต าแหน่งต้องคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งของพนักงาน
จ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ผนวก ก.) 

 4. ระยะเวลาจ้าง 
  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป สัญญาจ้างระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 1 ปี 

5. การสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบ   

  5.1 วันเวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 

   ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ยื่ น ใบสมัครและเอกสารต่างๆ                 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ก าหนดในประกาศรับสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส านักปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. 
ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่                
โทรศัพท์ 044- 666196 โทรศัพท์มือถือ 089 -7775997  

 5.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน.-) โดยช าระเงินพร้อมกับการยื่นใบสมัคร ทั้งนี้เมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

   6. เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการ สรรหาและเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมด้วยหลักฐานซึ่ งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลายมือชื่อก ากับไว้          
ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 

 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายชุดสุภาพหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว                
ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 

 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
 4. ใบรับรองแพทย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน) จ านวน 1  ฉบับ 
 5. ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

  6. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
ส าหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร 
หากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว ไม่ครบถ้วนองค์การบริหาร      

ส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานจ้าง             
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

7. หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 
      การด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน  
ภาคปฏิบัติ 50 คะแนน และประเมินทัศนคติเกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นท าการ
คัดเลือกบุคคลให้เหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 แยกสอบเป็นภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ (รายละเอียดและวิธีการทดสอบตามเอกสารแนบท้าย ผนวก ข.) 

          8. การประกาศ/…. 
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          8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรร 

              องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันประกาศ วันเวลา 
และสถานที่สอบแข่งขัน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ตั่งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสี่เหลี่ยม และทางเว็บไซต์ www.Sileam.go.th 

          9. วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร 

               องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ด้วยวิธีการตามข้อ  7              
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ต้ังแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป             
(ท้ังภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์) 

     10. เกณฑ์การตัดสิน 

    กา ร ตั ด สิ น ส า ห รั บ ผู้ ผ่ า น ก า ร ส ร ร ห า แล ะ เ ลื อ ก ส ร ร  ใ ห้ พิ จ า ร ณา จ า กค ว าม เ ห็ น                          
ของคณะกรรมการโดยจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทุกภาค 

  11. ประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชี 

                    11.1 องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 8 สิงหาคม
2565 เวลา 10.00 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เรียงตามล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาคะแนนรวมต่ าตามล าดับ ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนน      
รวมเท่ากัน ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวในการสมัครสอบคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

    11.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ก าหนดให้ใช้บัญชีมีอายุไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้ามีการสรรหา
และเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในต าแหน่งเดียวกันใหม่แล้ว              
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

   12. การบรรจุและแต่งตั้ง 

                      12.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชี                 
ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนักการภารโรง ไม่ก่อนวันประกาศผลตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป                           

     12.2 ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกจะต้องเข้าท าสัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมก าหนด 

     12.3 หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว ตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนดจะถือว่า
สละสิทธิ และทางองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมจะด าเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกในล าดับถัดไปแทน 

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                     ประกาศ ณ วันที่  11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

          

                                                     
                                                    ( นายศราวุธ  สุขประโคน ) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

 
 



 
ผนวก ก 

แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง ภารโรง จ านวน 1 อัตรา 

 
 
ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 

ชื่อต าแหน่ง   ภารโรง 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่ เปิด- ปิด  ส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
มิให้สูญหายหรืองานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ท าความสะอาดส่วนที่รับผิดชอบโดย กวาด ถู ขัด บริเวณท่ีรับผิดชอบ เช่น อาคารส านักงาน ภายนอก
อาคาร และบริ เวณโดยรอบ เปิด – ปิดประตู หน้าต่าง อาคารส านักงาน ดูแลรักษาทรัพย์สินของ                  
องค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดมิให้สูญหาย ซ่อมแซมและรักษา
ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ปกติ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. มีสุขภาพแข็งแรง 
4. มีสุขภาพจิตดีไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
5. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมด้านจิตใจอารมณ์สังคม มีความตั้งใจปฏิบัติงาน 

อัตราค่าตอบแทน 

1. ได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือนละ    9,000.- บาท 
2. ค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนๆ ละ     1,000.- บาท 

รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้น   10,000.- บาท 
ระยะเวลาจ้าง 
      ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป คราวละไม่เกิน  1 ปี 
      นับตั้งแต่วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม มีค าสั่งจ้าง 
 
                                         ************************ 
 
 
 



ผนวก ข 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง ภารโรง จ านวน 1 อัตรา 

ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
 

ต าแหน่ง นักการภารโรง 

 1. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง    คะแนน  50 คะแนน 
  ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการทดสอบความรู้ความสามารถ 
ความช านาญและทักษะ  ดังนี้ 
   - ทดสอบความรู้ทางช่างไม้ 
   - ทดสอบความรู้ทางช่างปูน 

           2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์   คะแนนเต็ม  50  คะแนน 

  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้ารับการคัดเลือก และจากการสัมภาษณ์         
เช่น ท่วงที วาจา อารมณ์ การปรับตัวเข้าร่วมกับผู้ร่วมงาน ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 
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