
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเม ือง จังหวัดเพชรบุรี มืความประสงค์จะ 
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕: 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ การสรรหาและการ 
เลือกสรรข้อ ๑๘ /ข้อ ๑๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ 
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ซ่ือตำแหน่ง
๒. ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป

สำนักปลัด
๑. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา
กองลาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา
หน้าท ี่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต ้องปฏิบ ัติ ค ุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อ ัตราเงิน 

ค่าตอบแทนในตำแหน่งที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย 
ประกาศ น้ี)
๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้ลมัครุ

๒.๑ มืลัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุ'ไม่ต่ําก'ว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ ไม่เป ็นผู้ม ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบ ัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต 

ฟ้นเพีเอนไม,สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
สำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๒.๔.๑ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น ่ารังเกียจแก่
สังคม

๒.๔.๒ วัณโรคในระยะอันตราย
๒.๔.๓ โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
๒.๔.๔ โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
๒.๔.๕ โรคพิษสุราเรื้อรัง

๒.๕ ไม่เป ็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง



๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๙ ไม่เป็นข้าราชการของส่วนราชการ หรือพนักงานของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่น
๓. ระยะเวลาการจ้าง

พนักงานจ้างทั่วไป มีกำหนดระยะเวลาจ้างไม่เกิน ๑ ปี
๔. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และเลือกสรร

พนักงานจ้างท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อ 

พิจารณาความเหมาะสมในตำแหน่งที่ตำเนินการสรรหา และเลือกสรรพิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ประสบการณ์ ความตั้งใจในการทำงาน ความคิดริเริมสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ
๔. เง่ือนไขการจ้าง

๔.๑ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง ในกรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมี 
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารที่ใช้โนการ 
ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนจะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนซื่อ 
ผู้สมัครจากบัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๔.๒ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม,ตรงตาม 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก ท้ายประกาศฯ นี้ จะไม่มีสิทธิรับการแต่งต้ัง
๖. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครลอบ

สมัครได้ต ั้งแต ่ว ันท ี่ ๑๗ -  ๒๖ ต ุลาคม ๒๔๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖ .๓ ๐ น.(เว ้น 
วันหยุดราชการ) ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และจะ 
ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๔๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอ 
เมือง จังหวัดเพชรบุรี

๗. หลักฐานท่ีต้องนำมาในวันสมัคร
๗.๑ ใบแสดงคุณวุฒิพร้อมสำเนา
๗.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ น้ิว
๗.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน
๗.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน
๗.๔ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน
๗.๖ อ่ืน  ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลๆ

๘. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จำนวน ๑ รูป
จำนวน ๒ รูป
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ



-๓-

๙. เกณฑ์การตัดสิน
พนักงานจ้างท่ัวไป
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะได้ข้ึน 

บัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร
๑๐. กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จะทำการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ดังนี้

พนักงานจ้างท่ัวไป
- สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) หรือ (สอบปฏิบัติ) เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
- ให้ผู้สมัครทุกราย รายงานตัวต่อคณะกรรมการคัดเลือกตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ -  ๑๔.๐๐ น. 

ถ้าไม่มาตามกำหนดเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ้ในการสอบครั้งนี้
๑๑. ประกาศผลลอบคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จะประกาศผลการสอบ 
คัดเลือก ในวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยปิดประกาศ ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
๑๒. การขึ้นบัณูซีและการยกเลิกบัญชี

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ให้เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณี 
คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามืการคัดเลือกอย่างเดียวกัน 
น้ันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีได้รับคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันท่ี ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

^ 2 - .

( นายยุทธนา เมืองเล็ก )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน



ภาคผนวก ก
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ประเภทของพนักงานจ้าง 
ซ่ือตำแหน่ง 
ลังกัด

พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนงาน จำนวน ๒ อัตรา 
สำนักปลัด จำนวน ๑ ตำแหน่ง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้แรงงาน หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้องตามที่ผู้บังคับบัญชา 
มอบหมาย
คุณลมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท (เก้าพันบาทล้วน) และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ ๑,๐๐๐.- บาท 
(หน่ึงพันบาทล้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.- บาท (หน่ึงหม่ืนบาทล้วน)


