
 

  
 

                                    
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโพนแพง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

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

  ดวย องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย มีความประสงคจะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดหนองคาย (ก.อบต.จังหวัด) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง หมวดที่ ๔ ขอ 18 ขอ ๑9 
และขอ 20 ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรบัสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงาน
จาง รายละเอียด ดังนี ้
 

1. ตําแหนงที่รับสมัคร  
          ประเภท  พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) จํานวน  1  อัตรา   

 1. ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก    จํานวน  1  อัตรา   
                                สังกัด กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ประเภท  พนักงานจางทั่วไป   จํานวน  1  อัตรา   
 1. ตําแหนง  คนงานทั่วไป      จํานวน  1  อัตรา   

                                สังกัด กองชาง     
                   (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้) 

     

2. คุณ สมบัติ ท่ั วไปและคุณ สมบัติ เฉพาะสําหรับตํ าแหน งของผู มี สิทธิสมัครเขารับ 
การสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
       2.1 คุณสมบัติท่ัวไป ผูสมัครจะตองมีคณุสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
          ๑) มีสัญชาติไทย 
          2) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป 
          3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
          ๔) ไม เปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ได  ไรความสามารถหรือ 
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ดังตอไปนี ้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย  
                                         (ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                            ๕ ) ไม เปนผูดํ ารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหน าที ่
ในพรรคการเมือง  
          6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน 
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                            7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด 
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                 
                          8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ 
 

หมายเหตุ  ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน  
ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน 
หรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน  
 

   สําหรับพระภิกษุสามเณร  ไมสามารถสมัครสรรหาและไมอาจเขารับการสรรหาแขงขันได 
ทั้งนี้ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือสํานักงาน ก.ท. 
ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  
21 กันยายน 2521 หากสมัครแลวบวชเปนพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง หรือระหวางดําเนินการสรรหา 
ก็จะไมอนุญาตใหเขารับการสรรหาหากยังครองสมณเพศอยูในวันที่ดําเนินการสรรหา 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   
   ผูส มัครตองเปนผูมีคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนงที่องคการบริหารสวนตําบล 
โพนแพง กําหนดไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้  

 

  3. การรับสมัคร 
       3.1 วนั เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     ผูประสงคที่จะสมัครเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง สามารถขอและยื่น
ใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัด
หนองคาย ตั้งแตวันท่ี 15 - 27 กุมภาพันธ 2566 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ         
ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่โทรศัพท ๐ ๔๒01 9019  
       3.2 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

3.2.๑  สําเนาวุฒิการศึกษา     จํานวน  1  ฉบับ 
3.๒.2  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน    จํานวน  1  ฉบับ 

   3.2.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน  1  ฉบับ 
   3.2.๔  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายไมเกิน 
๖ เดือน  จํานวน  ๓  รูป                           
                                3.2.๕  ใบรับรองแพทย ที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามคุณสมบัติของลูกจาง 
ที่ระบุตามประกาศ ซึ่งออกไมเกิน ๑ เดือน นับตั้งแตวันตรวจรางกาย  จํานวน  1  ฉบับ   
   3.2.๖  กรณีผูชาย ตองมีสําเนาใบสําคัญรับทหารกองเกิน (ส.ด.๙) หรือใบรับรองผล 
การตรวจเลือกทหารกองเกิน (ส.ด.๔๓) หรือใบทหารกองหนุน (ส.ด.๘) อยางใดอยางหนึ่ง  จํานวน 1 ฉบับ 

3.2.7  หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) 
   3.2.8  หลักฐานอ่ืนๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา  
จํานวน  1  ฉบับ  (ถามี) 
หมายเหต ุ สําเนาเอกสารทุกชนิดใหใชกระดาษ A4 เทานั้น และใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 
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                             3.3 คาธรรมเนียมในการสมัคร 
   ผูสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหนงละ  
1๐๐.-  บาท (เมื่อสมัครแลวคาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ) 
 

    3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด 
ตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร 
ไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครอันเปนผลทําใหผูสมัคร 
ไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหา 
และการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน 
 

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการสรรหาและการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา  
          4.1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและการเลือกสรร  จะประกาศใหทราบใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566   ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย    
และทางเว็บไซต   www.tambonponpang.go.th 
                              4.2 ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร     
    4.2.1 ผูเขารับการสรรหาตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร บัตรประจําตัวประชาชน
พรอมหลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครไปในวันสรรหา 
    4.2.2 เปนหนาที่ของผูเขารับการสรรหาทีจ่ะตองทราบวัน เวลา และสถานที ่
สรรหา 

  4.2.3 แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ 
        - ผูสมัครชาย สวมเสื้อคอมีปก กางเกงขายาวทรงสุภาพ โดยสอดชายเสื้อ 
ไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน 

  - ผูสมัครหญิง แตงกายสุภาพ สวมกระโปรงและรองเทาหุมสน และประพฤติตน
เปนสุภาพชน            
  ผู ใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสรรหานี้  คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาไมให 
เขารับการสรรหาได                                           

5. วัน เวลา สถานที่สรรหา และรายละเอียดการสรรหา ใหผูสมัครเขารับการสรรหาและการ
เลือกสรร เขารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลาและสถานที ่ดงันี้ 

 

วันที่ เวลา รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ สถานท่ี ตําแหนง 
 
 

1  
มีนาคม 
2566 

10.00   
 – 11.00 น. 

 
 

11.30 น. 
เปนตนไป 

ภาคความรูความสามารถ 
เฉพาะตําแหนง (ภาค ข) 
 
 
ภาคความรูเหมาะสม 
กับตําแหนง (ภาค ค) 

 
 
 

หองประชุมสภา 
อบต.โพนแพง 

 

1. ครผููดูแลเด็ก (ทักษะ)    
 
 
 

 
1. ครผููดูแลเด็ก (ทักษะ)    
2. คนงานทัว่ไป   
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6. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและการเลือกสรร 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียดเก่ียวกับการ

สมัครแนบทาย  
    

7. เกณฑการตัดสิน   
                       ผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรร จะตองไดคะแนนในการสรรหาแตละภาคไมต่ํากวา
รอยละ 60  ของคะแนนเต็ม การตัดสินวาผู ใดเปนผูผานการสรรหาและการเลือกสรรไดใหถือตามเกณฑที่
คณะกรรมการสรรหาตัดสินชี้ขาดเปนที่สุด 

 

8. การประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและการเลือกสรร 
    องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง จะดําเนินการประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและการ
เลือกสรร ในวันท่ี 2 มีนาคม 2566  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัด
หนองคาย และทางเว็บไซต www.tambonponpang.go.th  
  9. การขึ้นบัญชผีูผานการสรรหาและการเลือกสรร 
   9.๑ การข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและการเลือกสรร จะเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลําดับและถาไดคะแนนเทากัน ก็ใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูท่ีอยูในลําดับที่สูงกวา 
   9.๒ บัญชีผูผานการเลือกสรร ใหขึ้นบัญชีไวเปนระยะเวลาไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตวันข้ึน
บัญชี 

 

  ๑0. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและการเลือกสรร 
   ๑0.๑ ผูผานการเลือกสรรจะไดรับการทําสัญญาจางตามลําดับบัญชีที่ไดขึ้นบัญชีไว 
โดยมีระยะเวลาการจางและเงินเดือนคาตอบแทนตามที่กําหนดในหลักเกณฑไว 
   ๑0.๒ ผูผานการเลือกสรรท่ีไดรับการแตงตั้ ง มีวุฒิการศึกษาสูงกวาที่ ได กําหนด 
ไวในประกาศฯ นี้ จะนํามาเรียกรองสิทธใิดๆ เพ่ือประโยชนของตนเองมิได 
   ๑0.๓ องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง จะทําสัญญาและแตงตั้งเปนพนักงานจางได 
ก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองคาย 
 
 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  6 กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕66 
 
 
 
 

 (นายถวิล  ไชยรัตน) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนแพง 

 
 
 
 
  


