
 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 
เรื่อง  การรบัสมัครบุคคลทัว่ไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจด็  อ าเภอบา้นลาด  จงัหวัดเพชรบรุี  มคีวาม
ประสงค์ จะเปดิรบัสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนกังานจ้างตามภารกิจ  ตามแผน
อัตราก าลัง พ.ศ. 2564 – 2566 จ านวน  1  ต าแหนง่  1  อัตรา  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารงาน
บุคคลสว่นท้องถิน่ พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบลจังหวดัเพชรบรุี  เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกบัพนักงานจ้างขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล ลงวันที ่28 มิถนุายน 2547  หมวด 4 การ
สรรหาและการเลือกสรร ขอ้ 18, 19 และขอ้ 20 จงึประกาศรบัสมัครบคุคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนกังานจ้างตามภารกจิ  รายละเอียดดงันี ้
 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ที่เปิดรับสมัคร และรายละเอียดการจ้าง 
1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา คือ 

  ต าแหนง่ ผู้ชว่ยนายชา่งโยธา สงักัด กองช่าง จ านวน 1 อตัรา    
   ค่าตอบแทนอตัราเดือนละ 9,400 บาท 

 
  2.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
   ผู้ที่จะสมัครเขา้รับการเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตอ้งมีคุณสมบตัแิละไม่มีลกัษณะ
ต้องห้าม  ดังต่อไปนี ้
       2.1 มีสัญชาติไทย 
       2.2 มีอายุไม่ต่ ากวา่ 18 ป ีและไมเ่กิน 60 ปี 
       2.3 ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 
       2.4 ไม่เป็นผู้มรี่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ ไร้ความสามารถ หรอืจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคทีเ่ป็นลกัษณะตอ้งหา้มเบื้องต้น
ส าหรบัพนักงานสว่นต าบล ดังนี้ 
   (ก) โรคเรื้อนในระยะตดิตอ่หรือในระยะทีป่รากฏอาการที่เปน็ที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ข) วัณโรคในระยะอนัตราย 
   (ค) โรคเทา้ช้างในระยะที่ปรากฎอาการเปน็ที่รงัเกียจแกส่ังคม 
   (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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       2.5 ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หน้าที่ในพรรค
การเมอืง 
       2.6 ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งผูบ้รหิารท้องถิน่ คณะผูบ้ริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
       2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุ ให้จ าคุกเพราะการกระท า
ความผดิทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรบัความผดิที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนว่ยงานอื่นของรัฐ 
       2.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของสว่นราชการ พนักงานหรอืลูกจ้างของหนว่ยงานอื่น  
ของรฐั รัฐวสิาหกิจ หรือพนกังานหรือลกูจ้างของราชการส่วนท้องถิน่ 
       2.10 ส าหรับพระภิกษหุรือสามเณร ไมส่ามารถสมคัรหรือเขา้สอบเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเปน็พนักงานจ้างได้  ทัง้นีต้ามหนงัสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ที่  นว 
89/2501 ลงวนัที่ 27 มิถนุายน 2501 ออกตามในขอ้ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กนัยายน 
2521 
 
  3.  วุฒิการศึกษา 
       3.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหนง่ ผู้ชว่ยนายช่างโยธา 
                               (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
   
  4.  ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ 
       4.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายชา่งโยธา 
                               (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
   
  5.  หลักฐานในการรับสมัคร 
       5.1 รูปถา่ยหน้าตรง ไมส่วมหมวกและไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไมเ่กิน      
6 เดือน (นบัถึงวันปิดรับสมคัร) จ านวน 3 รูป และให้ผูส้มัครลงนามรับรองหลังรปูด้วย 
       5.2 ส าเนาวฒุิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ที่แสดงว่าเป็นผูม้ีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ที่สมัครสอบ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและไดร้ับ
อนุมตัิจากผูม้ีอ านาจ อนุมตัภิายในวันทีป่ิดรับสมคัร  จ านวน  1  ฉบบั 
       5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ 
       5.4 ส าเนาทะเบียนบา้น  จ านวน  1  ฉบับ 
       5.5 ใบรับรองแพทย์ ซึง่แสดงวา่ไมเ่ปน็โรคต้องหา้ม  ซึ่งออกไว้ไมเ่กนิ 1 เดือน นับตั้งแต ่    
วันตรวจร่างกาย  จ านวน 1 ฉบบั 
       5.6 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกนิ(สด.9) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส 
ทะเบียนหย่าพร้อมส าเนา (ถ้ามี)   จ านวน 1 ฉบบั 
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  6.  วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบคดัเลือกพรอ้ม
หลักฐานการสมคัร  ดว้ยตนเองได้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด  อ าเภอบา้นลาด   
จังหวดัเพชรบุร ี ระหวา่งวนัที่  2  มิถุนายน  2565 – 14  มิถุนายน  2565  ในวันและเวลาราชการ  
(ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.) 
 
  7. ค่าธรรมเนียมในการสมคัร 
      ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 100.- บาท  (-หนึง่ร้อยบาทถว้น-) 
 
  8.  การประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบคัดเลือก 
       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจด็  จะประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธเิข้าสอบคดัเลือก    
ในวันท่ี  16 มิถุนายน  2565  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด  อ าเภอบ้านลาด  
จังหวดัเพชรบุร ี
 
  9.  วัน เวลา และสถานทีส่อบ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจด็  จะด าเนนิการสอบคดัเลือกในวันพฤหัสบดี   
ที่ 30 มิถุนายน  2565  เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารสว่นต าบลหนองกระเจ็ด  
        
  10.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
         ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจต้องไดร้ับการประเมินสมรรถนะตาม
หลักเกณฑด์ังนี ้  
       10.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

1. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปและภาค
ความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง 

2. ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง 

100 คะแนน 
 
100 คะแนน 

 

 
โดยวธิี สอบขอ้เขียนและ 

สอบสัมภาษณ ์
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  11.  เกณฑ์การตัดสิน 
      ผูท้ี่ถือว่าสอบคดัเลือกได้จะต้องเป็นผู้ทีไ่ดค้ะแนนรวมสงูสุด และผูม้ีสิทธขิึ้นบัญชี
ผู้สอบคดัเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
  12.  การประกาศผลสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผูท้ี่สอบคัดเลือกได ้
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจด็  อ าเภอบ้านลาด  จงัหวัดเพชรบรุี จะ
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในวนัที่  4  กรกฎาคม  2565  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสงูสุด
ลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มผีู้สอบได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณา ให้ผู้ที่มีคะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหนง่มากกว่าอยู่ในล าดบัที่สูงกว่า และจะขึน้บญัชีผูส้อบคัดเลือกไดไ้วไ้ม่เกิน 1 ปี นบัตัง้แต่วนัประกาศ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได ้เวน้แต่จะมกีารสอบคดัเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และไดม้ีการขึน้บัญชีสอบ
คัดเลือกไว้ใหมแ่ล้ว ให้ถอืว่าบัญชีทีข่ึ้นไว้ก่อนเป็นอนัยกเลิก 
 
  13.  การสั่งจ้างและบรรจแุต่งต้ัง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจด็  จะสัง่จ้างและบรรจแุตง่ตัง้ผู้ที่สอบคัดเลอืก
ไดต้ามล าดับที่ได้ประกาศขึน้บัญชไีว ้และถา้หากได้ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้เปน็ผู้ขาด
คุณสมบตัิไมต่รงตามที่ก าหนด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองกระเจด็ อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชี
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได ้ผู้ทีผ่่านการสอบคัดเลอืกได้จะต้องมารายงานตัวกับองค์การบรหิารสว่นต าบลหนอง
กระเจด็ ตามวนัเวลาที่ก าหนด ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจด็ จะเรียกผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกอนัดบัถดัไปมาบรรจแุตง่ตัง้แทน ในกรณีที่จะต้องมีผู้ค้ าประกนั ผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องมีผู้ค้ า
ประกนัตามหลักเกณฑ์ท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลหนองกระเจ็ดก าหนด (ขา้ราชการระดับช านาญงาน หรือ
เทียบเท่า) หากไม่สามารถหาผู้ค้ าประกนัได้จะ ถือว่าสละสิทธิ ์
  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกระเจด็ 
ติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอใบสมัครได้  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจด็  อ าเภอ
บ้านลาด   จังหวัดเพชรบุร ีในวันและเวลาราชการ หรือโทรสอบถามไดท้ี่เบอร์โทรศพัท์  032-586261, 
032-586049 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่กัน 
 
 
     ประกาศ ณ วนัที่  24  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  
 
 
 
             (นายจ ารัส   เมืองถาวร)  
          นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกระเจ็ด 
 

 


