
-1- 
 

 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

*********************************** 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะ

ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ การสรรหาและการ
เลือกสรรข้อ ๑๘ ,ข้อ ๑๙ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง  
 1. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ  

กองช่าง 
1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา  

2. ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป  
ส านักปลัด 
1. ต าแหน่ง ยาม     จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. ต าแหน่ง คนงาน    จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.  ต าแหน่ง คนงาน    จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา  
2. ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา  
 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อัตราเงิน
ค่าตอบแทนในต าแหน่งที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้าย
ประกาศ นี้) 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  2.1 มีสัญชาติไทย 
            ๒.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี  

2.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต        

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
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   2.4.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่
สังคม 
   2.4.2 วัณโรคในระยะอันตราย  
   2.4.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
   2.4.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
   2.4.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง  
  2.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 
  2.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น  
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  2.9 ไม่เป็นข้าราชการของส่วนราชการ หรือพนักงานของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่น 

3. ระยะเวลาการจ้าง 
  3.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ มีก าหนดระยะเวลาจ้างไม่เกิน 3 ปี  
  3.2 พนักงานจ้างทั่วไป มีก าหนดระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี  

4. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และเลือกสรร 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 300 คะแนน ได้แก่ 
  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
      ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
  ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
      ทดสอบความรู้ความสามารถที่ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
  ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
      ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในต าแหน่งที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ประสบการณ์ ความตั้งใจในการท างาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ 
  พนักงานจ้างท่ัวไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในต าแหน่งที่ด าเนินการสรรหา และเลือกสรรพิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ประสบการณ์ ความตั้งใจในการท างาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ 

5. เงื่อนไขการจ้าง 
  5.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามท่ีประกาศรับสมัครจริง ในกรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารที่ใช้ในการ
ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนจะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อ
ผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
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  5.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก ท้ายประกาศฯ นี้ จะไม่มีสิทธิรับการแต่งตั้ง 
  5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จะท าสัญญาจ้างกับผู้สอบคัดเลือกได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดเพชรบุรีแล้วเท่านั้น 

6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
 สมัครได้ตั้งแต่วันที่  1 -  16  เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.(เว้น

วันหยุดราชการ) ที่ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี และจะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในวันที่  20 เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 
7. หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสมัคร 
        7.1 ใบแสดงคุณวุฒิพร้อมส าเนา                                 จ านวน  1  รูป 
        7.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว         จ านวน  2  รูป 
        7.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน                        จ านวน  ๑  ฉบับ 
        7.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                                 จ านวน  ๑  ฉบับ 
        7.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 30 วัน             จ านวน  ๑  ฉบับ 
        7.6 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ         จ านวน  ๑  ฉบับ 

8. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  - ต าแหน่งละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

9. เกณฑ์การตัดสิน                                                                                                                                 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกนั้น จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

๖๐ และเม่ือรวมคะแนนในการสอบทุกภาคต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
กรณีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะได้ขึ้น

บัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร 

10. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จะท าการสอบคัดเลือกในวันที่  23 เมษายน  2564 
ดังนี้ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  - สอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข) เวลา 09.00 น. – เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
ต าบลหนองโสน อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
  - สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค) เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป       
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ต าบลหนองโสน อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
  - ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกราย รายงานตัวต่อคณะกรรมการคัดเลือกตั้งแต่เวลา 08.30 – 
09.00 น. ถ้าไม่มาตามก าหนดเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 
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พนักงานจ้างท่ัวไป 

  - สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) หรือ (สอบปฏิบัติ) เวลา 14.00 น.  เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ต าบลหนองโสน  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
  - ให้ผู้สมัครทุกราย รายงานตัวต่อคณะกรรมการคัดเลือกตั้งแต่เวลา 13.30 – 14.00 น. 
ถ้าไม่มาตามก าหนดเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

11. ประกาศผลสอบคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี จะประกาศผล การสอบ

คัดเลือก ในวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยปิดประกาศ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

12. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
  การข้ึนบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ให้เรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณี
คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

  บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกัน
นั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีได้รับคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ วันที่    22    มีนาคม พ.ศ. 2564                                     
                                                                   
 
 

                                                                    
                                                              ( นายวินัย   พุ่มพวง )  

                             นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองโสน  
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

------------------------------------ 
 

ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
สังกัด    กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทางแบบอย่างข้ันตอนและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การ
ก ากับแนะน าตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ มีดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑  ส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ  ก่อสร้าง  บ ารุงรักษา  โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้

ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
๑.๒  ตรวจสอบ  แก้ไข  และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๓  ถอดแบบ  เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
๑.๔  ควบคุมงานก่อสร้าง  งานปรับปรุง  และซ่อมแซม  หรือตรวจการจ้างตามท่ีได้รับ

มอบหมายพร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
๑.๕  รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 

๒. ด้านการบริการ 
๒.๑  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจ
ได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 

๒.๒  ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๓  ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

๑  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  ก่อสร้าง  เทคนิคสถาปัตยกรรม  โยธา  ส ารวจ  
สถาปัตยกรรม  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
  ๒.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิค
สถาปัตยกรรม  โยธา  ส ารวจ  ก่อสร้าง  สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง  ช่างส ารวจ  ช่างโยธา  หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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  ๓.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง  เทคนิค
สถาปัตยกรรม  โยธา  ส ารวจ  ก่อสร้าง  สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง  ช่างส ารวจ  ช่างโยธา  หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
      ๑.๑  ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
      ๑.๒  ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ  
             พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  
      ๑.๓  ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ  
      ๑.๔  ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
      ๑.๕  ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน  
      ๑.๖  ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  
  ๒. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
      ๒.๑  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
      ๒.๒  ทักษะการประสานงาน  
      ๒.๓  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
      ๒.๔  ทักษะการบริหารข้อมูล  
ระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาการจ้าง เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 
อัตราค่าตอบแทน 
 

ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน ดังนี้  
1. วุฒิ ปวช. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท  
๒. วุฒิ ปวท. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๘๔๐ บาท  
๓. วุฒิ ปวส. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท  
และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามประกาศและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

---------------------------------------- 
 

ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างทั่วไป  
ชื่อต าแหน่ง   ยาม  
สังกัด    ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  : อยู่ยามเฝ้าสถานที่ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการและความเรียบร้อยใน
บริเวณสถานที่ดังกล่าว หรืองานอื่นใดที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการตรวจตรา
สอดส่อง ดูแล ป้องกันอัคคีภัย การก่อวินาศกรรม การบ่อนท าลาย การโจรกรรมต่อทรัพย์สินของทางราชการ 
ดูแลสอดส่องคนและรถเข้าออกภายในสถานที่ราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  : มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ในการต่อสู้ป้องกัน 
และมีร่างกายแข็งแรง 

ระยะเวลาการจ้าง ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี 

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   9,000.- บาท   (เก้าพันบาทถ้วน) และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ 1,000.- บาท 
(หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

---------------------------------------- 
ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างทั่วไป  
ชื่อต าแหน่ง   คนงาน  จ านวน 2 อัตรา  
สังกัด    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 1 ต าแหน่ง  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ต าแหน่ง   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  : ปฏิบัติหน้าที่ท่ีต้องใช้แรงงาน หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง : มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  

ระยะเวลาการจ้าง ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี 

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   9,000.- บาท   (เก้าพันบาทถ้วน) และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ 1,000.- บาท 
(หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

---------------------------------------- 
ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างทั่วไป  
ชื่อต าแหน่ง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
สังกัด    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

 1. รถกะบะเทความจุต่ ากว่า 5 ลูกบาศก์หลา 
 2. รถฟาร์มแทร็คเตอร์ทุกชนิด 
 3. รถแทร็คเตอร์ตัดหญ้า 
 4. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเองขนาดต่ ากว่า 8 ตัน 
 5. รถอัดฉีด 
 6. รถบรรทุกน้ า 
 7. รถบรรทุกน้ ามัน 
 8. รถไม้กวาด 
 9. รถยกแบบงาแซะ (FORK LIFT) ขนาดไม่เกิน 5 ตัน 
 10. รถยกแบบแครีเครน (KARRY CRANE) ขนาดไม่เกิน 5 ตัน 
 11. รถบดไอน้ า ขนาดต่ ากว่า 8 ตัน 
 12. รถบดสั่นสะเทือน ขนาดต่ ากว่า 8 ตัน 
 13. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ขนาดต่ ากว่า 8 ตัน 
 14. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ขนาดต่ ากว่า 8 ตัน 
 15. ลูกกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาดต่ ากว่า 8 ตัน 
 16. รถยกแบบทรัคเครน (TRUCK CRANE)  
 17. เครื่องท าลายคอนกรีต 
 18. รถยกกระเช้า 
 19. รถบัสติดแอร์ ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 บี.เอช.พี. ขึ้นไป ช่วงยาวระหว่างล้อหน้าถึงล้อหลัง 
       ตั้งแต ่5.5 เมตร และขนาดความยาวของรถทั้งหมดไม่ต่ ากว่า 10 เมตร 
 20. รถซ่อมบ ารุง 

                 และปฏิบัติงานอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องตามทีผู่บ้งัคับบญัชามอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
มีความรู้ความช านาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 

อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ      

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ   9,000.-   บาท และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ 1,000.- บาท (หนึ่งพัน
บาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

  


