
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำ๓ อท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
♦ ฬ # # # * * * * * # * # * * * * * * # * * # # # * * * * * *

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ 
จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๒ จึงอาคัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๙ 
แท่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทคบาลจังหวัดกาญจนบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบพนักงานจ้าง 
ลงวันท่ี ๓๐ เดอน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปิจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคล 
เพ่ือเป็นพนักงานจ้าง ดังน้ี

๑.ตํ'นเหน่งห่ีรับสมัคร 
ประเภท พนักงาน#ๆงท่ัวไป

- ตำแหน่ง พนักงานผลิตป้าประปา จำนวน ๑ อัตรา 
๒.ระยะเวลาการจ้าง

ประเภท พนกังานจ้างทัว่ไป กำหนดระยะเวลาจ้างไม่เกิน ๑ ปี 
๓.คุณสมบัติของผู้สมัคร

๓.๑ ผู้ท ี่สมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติทั่ว1ไปและ1ไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปน้ี

๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ํากว่าลิบแปดปีและไม่เกินหกลิบปีบรีบุรณ์ 
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไต้ ไร้ความสามารถหรือจิต 

ฟ่นเพื่อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะ 
ต้องห้ามเน้ีองต้นสำหรับพนักงานเทศบาล

(ก) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าข้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมีอง กรรมการพรรคการเมีอง หรือเจ้าหน้าที่ใน 

พรรคการเมีอง
(๖) ไม่เป็นผู้ตำรงตำแหน่งผู้บรีหารท้องถน คณะผู้บรีหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
๗.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดทโต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดทโต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวสาหกิจหรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ
-๒*/หมายเหตุ...



.-๒ -*  .

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาเ!?ละการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง วะต้องไม่เป็นผู้ 
ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหาร 
ท้องถ่ิน สมาขิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหริอลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างชองหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน

๓1๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)
๓1๓ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจใท้เข้าสยบแข่งขันเพ่ือ 

จ้างเป็นพนักงานจ้างไต้ ทั้งนี้ ตามหนังลือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ น่ว ๘๙/ ๒๕๐๑ 
ลงวันท่ี ๒๗ มืถุนายน ๒๕๐๑ และตามความใบข้อ ๕ ของคำสังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน 
๒๕๒๑

๓.๔ ผู้สมัครลอบจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้มื 
คุณสมบัติท้ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่ีสมัครสอบตรงตามท่ีประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้อง 
กรอกรายละเอียดต่าง  ๆในใบสมัครพรัอมท้ังย่ืนและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกํ'.หนดหรือย่ืนไม่ 
ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบแข่งขันไต้และหากมืกรณีการปลอกแปลงเอกสารที่ใข้สมัครสอบจะถูก 
ตำเนินคดีตามกฎหมาย

๓.๕ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมืคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตาม 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวก ท้ายประกาศน้ี) จะไม่มืสิทธิไต้รับการจ้าง 

๔. การรับสมัคร
๔.๑ กำหนดรับสมัคร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี ต้ังแต่วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ -  ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น -  ๑๖.๓๐ น. 
ในวันและเวลาราขการ

๔.๒ วธิการสมัคร ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือกและเอกสารคัดเลือกต้วยลายมือ 
ตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเสิยคำธรรมเนียมในการรับสมัคร ๑๐๐ บาท 

๔.๓ หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร
๑. เงนค่าธรรมเนียมการสมัคร
๒. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา 
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน 
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน

จำนวน ๑๐๐ บาท 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ

๕. สำเนาหลักฐานอ่ืน  ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว -  สกล เป็นต้น 
๖. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว (ถ่ายไวั!ม่เกิน ๖ เดือน) 

จำนวน ๓ รูป
๗. ใบรับรองแพทย์ช่ืงออกให้1ม่เกิน ๓ เดือน
๘. หนังลือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
ท้ังน้ีไนหลักฐาน’ทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขิยนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงช่ือกำกับไว้ด้วย 
๕.การประกาศรายแอผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลาและสถานที่

คัดเลือก
๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ณ บอร้ดประชาลัมพนธิ สำนักงาน 

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไป

๕.๒ สอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

-๓-/ ๖1หลักเกณฑ์...



๖, หลัก๓ ณฑ์และวิธีการเลือกลรร
ทดสอบเฉพาะภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตั้งแต่เวลา ๑0.0๐  น. 

เป็นต้นไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๗^หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ท่ีสอบไต้คะแนนไม่ต้ัากว่'.ร้อยละ ๖๐ 

โดยการตำเนับการจัดจ้างเป็นไปตามลำตับคะแนนท่ีสอบไต้
๘. ประกาศรายซื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว จะประกาศรายซอผู้ท่ีไต้รับการคัดเลือก ใบวันท่ี ๓๐ 

กันยายน ๖๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประซาสันพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้า 
ดอกขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

๙. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยไต้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไต้รับการข้ึนบัญชีผู้ไต้รับ 

การคัดเลือกและจะเรียงลำตับที่จากผู้ไต้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าไต้คะแนนเท่ากัน ก็ให้ผู้ไต้รับเลข 
ประอำตัวผู้สมัครคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำตับท่ีสูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้ไต้รับการคัดเลือก จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลา 
ไม่เก็น ๑ ปี นับแต่วับท่ีประกาศผลการคัดเลือก เว้นแต่

๙.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกไต้สละสิทธ
๙.๒ มีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งท่ีข้ึนบัญชีคัดเลือกไว้
๙.๓ ผู้ท่ีไต้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังภายในกำหนด 
๑๐. การจ้างและแต่งตั้ง
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว จะจ้างและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกไต้เรียง 

ตามลำดับ ตามประกาศบัญชีรายซ่ือผู้ผ่านการคัดเลือกได้
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ กันยายน ๖๕๖๖

(นายสมเกียรดี รอดสูง)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว



รายละเอยดแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๔๖๒ 

*************************************
๑.พนักงาบจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ําประปา 

๒.อัตราเงินเดือน เดือนละ ๘1๐๐๐.-บาท 

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทำหน้าที่เกี่ยวกับผลิตน้ําประปา จัดหาน้ําสะอาดบริการประขาขน บริการผู้ไซ้1ป้า,ประปา และ 

ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๔.๑ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี และจบการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ

ประถมศึกษา (ป.๖)

๔.ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๔.๑ งานเอกสารท่ีเก่ียวข้องและท่ีไต้รับมอบหมาย
๔.๒ งานออกปฏิบัติงานติดต้ัง 1 ซ่อมแซมแก้ไขปีญหาระบบประปา
๔.๓ งานพัฒนาบำรุงรักษาระบบประปา
๔.๔ งานโครงการของเทศบาล
๔.๕ งานประสานงานและอ่ืนๆท่ีไต้รับมอบหมาย

๔.การทำสัญญาจ้าง
ผู้ท!ต้รัชการคัดเลือก,ไต้ จะไต้รับการทำสัญญาจ้างกับเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ในปีงบประมาณ 

๒๔๖๓ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๖๒ -  ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓



สำเนาคู่ฉบบ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
เร่ือง รายขื่อผู้มีลืทธีเฟ้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

และกำหนดวัน เวลา สถานท่ี และวิธีการเลือกสรรพนักงานจ้าง 
*******************************

ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรร 
เป็นพนักงานจ้างท่ัวไปของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๔๖๒ ได้ประกาศรับสมัคร 
บุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตนํ้าประปา จำนวน ๑ อัตรา 
โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๔๖๒ ถึงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๔๖๒ น้ัน

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จล้ินแล้ว จึงอาดัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หล้กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันฺที่ ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๔๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมจนถึงฉบับปิจจุบัน จึงประกาศรายขื่อผู้มิลืทธี้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
วัน เวลา และสถานท่ีสอบ ดังน้ี

สำดับ 
ท่ี

ขื่อ -  สกล เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานท่ี และวิธีการสรรหา

๑. นางสาวกิตติยา พิจารณ์ ๐๔-๐๐๑ ประเมินสมรรถนะบุคคลเพ่ือเลือกสรร 
เป็นพนักงานจ้างโดยวิธีสัมภาษณ์ใน 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๒ เวลา 
๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
๑.ให้ผู้เขารับการสรรหาและเลือกสรรปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี

๑.๑ ผู้ท่ีเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องแต่งกายสุภาพ
๑.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ที่จะต้องทราบเลขประจำดัวของตนเอง 

วัน เวลา และสถานท่ีสรรหาและเลือกสรร
๑.๓ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ไปถึงสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อรายงานตัวก่อน 

ถึงกำหนดนัดรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๓๐ นาทื 
๒. ข้ันตอนการสรรหาและเลือกสรร

๒.๑ รายงานตัวเพื่อรับฟ้งคำขี้แจงตามเวลาที่กำหนด โดยต้องแสดงบัตรประจำต้วผู้สมัครเข้ารับ 
การสรรหาและเลือกสรร และบัตรประจำตัวประขาขนในการรายงานตัว 

๒.๒ รอการสรรหารและเลือกสรร ณ สถานท่ี ท่ีจัดไว้ให้
๒.๓ ต้องปฏิบัติตามคำแนะน่าของกรรมการหรีอเจ้าหน้าที่ตำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดย

เคร่งครัด
๓. เกณฑ์การตัดสน
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องไต้คะแนนสัมภาษณ์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐

-๒-/ ๔.ประกาศ...



-๒-

๔. ประกาสรายซ่ือผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว จะประกาศรายซ่ือผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที* ๓0 กันยายน 

๖๔๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
จงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันที' ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

(นายสมเกียรติ รอดสูง)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

'ท**!!* ร่าง/พิมพ์/ทาบตรวจ 
ผอ.กอง/หัวหน้าส่วน 
.......... ปลัดเทศบาล



สำเนาคู่ฉบบ

ประกาศIทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
เร่ือง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ตามที'เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ตำแหน่ง ผลิตป้าประปา จำนวน ๑ อัตรา 
โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ถงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ และตำเนินการประเมิน 
สมรรถนะของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐0 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว น้ัน

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
จึงขอประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร ดังน้ี

ตำแหน่ง พนักงานผลิตป้าประปา

ลำดับท่ี ลำดับที่ 
ผู้สมัคร

ช่ือ - สกุล คะแนนท่ีได้รับ หมายเหตุ

๑. ๐๕-๐๐๑ นางสาวกิตติยา พิจารณ์ ๘๘.๒๕ สอบได้ลำดับท่ี ๑

โดยเทศบาลตำบลหนองหญ ้าดอกขาว จะขึ้นบัญข้การสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป 
ตำแหน่ง พนักงานผลิตป้าประปา ไว้เป็นเวลา ๑ ปี

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(นายสมเกียรติ รอดสูง)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราขการแหน 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว


