
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา 

***************************** 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างเหมา 3 ต าแหน่ง จ านวน 7 อัตรา รายละเอียด ดังนี้   
 ต าแหน่งที่รับสมัคร 
  ส านักงานปลัด 
  1.  ต าแหน่ง  พนักงานเก็บขยะมูลฝอย     จ านวน  3  อัตรา 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1. ต าแหน่ง ยาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  2  อัตรา 
  2. ต าแหน่ง แม่บ้าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  2  อัตรา 

 2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร   

  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง  ดังนี้ 

 2.1. คุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

  ( ๑) มีสัญชาติไทย 
  ( ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
  ( ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ( ๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติ หน้าทีไ่ด้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ( ๕) ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรม การพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  ( ๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  ( ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ( ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ( ๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างขอ งหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
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  2.2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
   ผู้สมัครสอบคัดเลือกต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนั้น ตามท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกบ ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร (รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้าย
ประกาศนี้) 

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับและยื่นใบสมัครได้ท่ี งานบุคลากร 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ ระหว่างวันที่ 10 กันยายน  ถึง 18 กันยายน  2562   
ในวันและเวลาราชการ 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมหลักฐานและเอกสาร
ดังต่อไปนี้ 
 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นด า  ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน  ไม่เกิน 
     ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  ๓  รูป   
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ฉบับ 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ฉบับ 
 4. ส าเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 5. ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 3    
     (พ.ศ.2535) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้  
     ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จ านวน  1  ฉบับ 
 6. ส าเนาภาพถ่ายใบประกาศนียบัตร หรือระเบียบแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ (ถ้ามี)      
จ านวน 1 ฉบับ 

 7. ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบส าคัญการเปลี่ยน ชื่อตัว – ชื่อสกุล 
     (ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ 

 ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย  
 เงื่อนไขในการสมัคร 

        ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผล ท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น
ตั้งแต่ต้น 
 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 - 

 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบล หนองกบ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่    
19 กันยายน 2562  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ  และท าการเลือกสรร  
ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองกบ ชั้น 2 
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 4. หลักเกณฑ์การด าเนินการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ จะด าเนินการเลือกสรรผู้สมัคร โดยคณะกรรมการ
ด าเนินการเลือกสรรด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์หรือทดลองปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ประกอบกัน 

 5. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

 6. การประกาศผลการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร ในวันที่           
23 กันยายน 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ  โดยเรียงล าดับจากผู้สอบ
ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ และผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้มีสิทธิได้รับการเป็นพนักงานจ้างเหมา 
ตามล าดับ 

 7. ระยะเวลาการท าสัญญาจ้าง 
 พนักงานจ้างเหมา มีระยะเวลาการท าสัญญาจ้าง  ก าหนดไม่เกิน 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่          
1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

 ค่าตอบแทน 
 พนักงานจ้างเหมา ให้ได้รับค่าตอบแทน ในอัตราวันละ 310 บาท (ค่าแรงขั้นต่ า) 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่    2  เดือน กันยายน พ.ศ.  2562 
 
 

 (นายภิสิทธิ์พล  วงษ์วสุวัต) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก. 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ 

เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลงวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
................................................... 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

 พนักงานจ้างเหมา 

 ส านักงานปลัด 
  1.  ต าแหน่ง  พนักงานเก็บขยะมูลฝอย     จ านวน  3  อัตรา 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2. ต าแหน่ง ยาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  2  อัตรา 
  3. ต าแหน่ง แม่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  2  อัตรา 

 1. ต าแหน่ง พนักงานเก็บขยะมูลฝอย   
 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
        ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย  น าขยะ
มูลฝอยไปท าลายยังที่ท าลาย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน  และท่ีรองรับขยะมูลฝอย  น าขยะมูลฝอยไป
ท าลายยังที่ท าลาย 
 2. ปฏิบัติ งานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 2. ต าแหน่ง ยาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
       ปฏิบัติงานอยู่ยามเฝ้าสถานที่  ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ  และความเรียบร้อย
ในบริเวณสถานที่ดังกล่าว  หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 1. อยู่ยามเฝ้าสถานที่  ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ  และความเรียบร้อยใน
บริเวณสถานที่ดังกล่าว 
 2. ปฏิบัติ งานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 5. ต าแหน่ง แม่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
       ปฏิบัติงานหน้าที่จัดเตรียมอาหาร ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เก่ียวกับ  งาน
ดังกล่าว ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ ทั้งภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารหรือปฏิบัติ  งาน
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องส าหรับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของทางราชการ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชา  
มอบหมาย 
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 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. จัดเตรียมอาหาร ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เก่ียวกับ  งานดังกล่าว ท าความ
สะอาดบริเวณอาคารสถานที่ ทั้งภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารหรือปฏิบัติ  งานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง
ส าหรับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของทางราชการ 
 2. ปฏิบัติ งานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


