
 

 

 

 

 
 

  
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  จะด าเนินการรับ
สมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  เพ่ือปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๒๓  วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง  
หลักเกณฑ์แลเงื่อนไข เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  ลงวันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง   ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕65  จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา  ดังต่อไปนี้ 

  ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 

                ต าแหน่งพนักงานผลิตน้ าประปา        สังกัดกองช่าง                จ านวน 1 ต าแหน่ง  1 อัตรา 

                      อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 2,000  บาท 
รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศ(ผนวก ก) 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) อายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีและไม่เกิน 55 ปี 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล  ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

.........../(๗) ไม่เป็นผู้เคย 
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(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

(๙) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต 
(10) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 (๑1) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบ
ท้ายประกาศ(ผนวก ก) 

 
 ๓. การรับสมัคร เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้สนใจสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ ส านักปลัด องค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองแก้ว หมู่ 4  ต าบลหนองแก้ว อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยก าหนดรับสมัคร 
วันที ่19–27 กันยายน  2565 ในวันและเวลาราชการ(ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.) 

 ๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

พร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วยตนเองหาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่ถูกต้อง จะเลิกจ้างและด าเนินคดีตามกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

(1) หลักฐานที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ (เป็นคุณวุ ฒิ
การศึกษา หรือใบอนุญาตตลอดจนหนังสือรับรองต่างๆ แล้วแต่กรณี) กรณีส าเนาหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ จะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัตภิายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 19  กันยายน 2565  

(2) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 
๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป  โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จ านวน 1 รูป ติดรูปที่บัตร
ประจ าตัวสอบ 2 รูป  
  (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน ๑ ฉบับ 
  (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๕) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)  หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ปรากฏตาม
ข้อ ๒.๑ (๔) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย    จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (6) ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ (ส าหรับต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์)  จ านวน  1  ฉบับ 
  (7) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล  

...../๓.๓ ค่าธรรมเนียม 
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                   ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

-ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครจ านวน  100 บาท  (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-)  
 (ค่าสมัครจะไม่มีการคืนในทุกกรณี) 

  ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง 
ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมั ครไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวหากตรวจสอบพบเม่ือใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรรครั้งนี้ถือเป็นโมฆะ ส าหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น 

  
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหา และก าหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน

สมรรถนะองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
๔.๑ ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจ าตัวผู้มีสิทธิ  เข้ารับการสรรหาเลือกสรรและก าหนดวัน

สอบแข่งขันในวันที่พุธ  28  กันยายน  2565   ณ   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว   
อ า เภอ เมื อ งร้ อย เ อ็ด   จั งหวั ด ร้ อย เ อ็ ด   และทาง เวปไซต์ ข ององค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลหนองแก้ ว 
www.nongkeaw101.go.th 

๔.๒ ก าหนดวันสอบแข่งขัน และการประเมินสมรรถนะใน วันพฤหัสบดี ที่  29 กันยายน  ๒๕65 
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด (รายละเอียดตาม
ผนวก ข)โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) สอบคัดเลือกภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.) และภาควิชาความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ในวันพฤหัสบดี  ที่  29  กันยายน  2565  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 2) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) โดยผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (รอ้ยละ 60ขึ้นไปทั้งสองภาค) จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับ
การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  

 3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสบกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  
ในวันพฤหัสบด ีที่  29 กันยายน  2565 เวลา 12.00 น.  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว   
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 4) สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) (สอบสัมภาษณ์)  
ในวันพฤหัสบด ีที่  29  กันยายน  2565  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว   
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข.)  
 
 

......./๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
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 ๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 (๑) คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร จะด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการโดยยึด

หลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการ ความรู้ความเสมอภาคและความเป็นธรรมเป็น
หลัก 

(๒) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะทุกด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
โดยการด าเนินการจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

(๓) การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงตามล าดับคะแนนรวมสูงสุดลงมายัง
ผู้สอบผ่านที่ได้รับคะแนนต่ ากว่าตามล าดับ กรณีท่ีมีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร
ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าถ้าได้รับคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งเท่ากัน ก็ให้ผู้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

(๔) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสรร
หาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในต าแหน่งเดียวกันใหม่
แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

 
 ๗.การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันศุกร์ 

ที่  30  กันยายน  2565 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  
จังหวัดร้อยเอ็ด  และทางเวปไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  www.nongkeaw101.go.th องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกและ
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง 

 ๗.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ขอสละสิทธิ์รับการจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรได้ 
 ๗.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรไม่มารายงานตัว เพ่ือรับการจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
 ๗.๓ ผู้ผ่านการเลือกสรรมีเหตุไม่มาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการ

เลือกสรรได ้
 ๗.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  ขอสงวนสิทธิประกาศยกเลิกบัญชีก่อนก าหนดได้โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ประกาศให้มีการสรรหาและเลือกสรรขึ้นใหม่ใน
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้แล้วแต่กรณี 

 
 ๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๘.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จะสั่งจ้างผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับที่

ประกาศขึ้นบัญชีไว้  
 ๘.๒ ระยะเวลาในการจ้าง เป็นไปตาม (ผนวก ข) และผู้ที่ท าสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองแก้ว จะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงจะสามารถท าสัญญาจ้างในปีต่อไป ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๔๗ และ 
พนักงานจ้างผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อาจถอนรายชื่อผู้นั้น
ออกจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร   
 
 

............../๙. การรับค่าตอบแทน 
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 ๙. การรับค่าตอบแทน 

๙.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๙,4๐๐ บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด ก าหนด 

การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามประกาศนี้  ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ
โดยยึดสมรรถนะ  ความเท่าเทียมในโอกาส  และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ยุติธรรม
โปร่งใส  เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  อย่าหลงเชื่อ  หรือยอมเสียทรัพย์สิน
ให้แก่บุคคล  หรือกลุ่มบุคคล  หรือผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใด
เกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบคัดเลือกได้  โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ  
เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  

ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว ติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว   อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ๐-4๓65-๓675 ในวันและเวลาราชการ 
    

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ วันที่  12  เดือน กันยายน   พ.ศ.  ๒๕65 
 
 
             
             (นายสะอาด  วรนาม) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
(ผนวก ก) 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  

******************* 
ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 
ชื่อต าแหน่ง   พนักงานผลิตน้ าประปา 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตน้ าประปา จัดน้ าสะอาดบริการประชาชน บริการผู้ใช้น้ าประปา เตรียมน้ าประปา
ส ารองไว้เพ่ือการดับเพลิง  การจดเลขมาตรวัดน้ าประปา และค านวณปริมาตรน้ าจากมาตรวัดน้ าของผู้ใช้น้ า   หรืองาน
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตน้ าประปา จัดน้ าสะอาดบริการประชาชน บริการผู้ใช้น้ าประปา เตรียมน้ าประปา
ส ารองไว้เพ่ือการดับเพลิง ส ารวจท่อเมนจ่ายน้ าประปา ซ่อมท่อเมนประปาท่ีช ารุด ล้างระบบถังกรองน้ าประปา  การจด
เลขมาตรวัดน้ าประปา และค านวณปริมาตรน้ าจากมาตรวัดน้ าของผู้ใช้น้ า  หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ 
    มาไม่น้อยกว่า  5  ปี 
๒. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๓. มีสุขภาพแข็งแรง 
๔. มีสุขภาพจิตดีไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
๕. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมมีความตั้งใจปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาการจ้าง 
 - ท าสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 3 ปี (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 
 - อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ  9,400  บาท 
 - เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว   เดือนละ   2,000  บาท 

 
**ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย** 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

(ผนวก ข) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

******************* 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จ านวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยวิธีการ

สอบข้อเขียน(ปรนัย) 
 2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) จ านวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 50 

คะแนนโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนนโดยวิธีการสัมภาษณ์ (สอบ

สัมภาษณ์) 
4. ผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ต้องได้รับคะแนนผลการสอบภาคความรู้

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาคข.) 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


