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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

************************ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ประสงค์จะรับสมัคร

บุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้าง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคท้ายแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ ข้อ 19 (1)   แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต. จังหวัดสกลนคร)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  
6  สิงหาคม   2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเพื่อด าเนินการจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อ ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
  1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
  1.  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา  จ านวน     1   อัตรา 
  1.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
  1.  ต าแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ า  จ านวน    1  อัตรา 
  2.  ต าแหน่งคนงานทั่วไป    จ านวน     1  อัตรา 
   รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้ (ผนวก ก.)  
2.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 

  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้ซึ่งจะได้รับบรรจุเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547  (รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมปัจจุบัน) ดังนี้ 

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์และไม่เกินหกสิบปี 
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน    ดังนี้ 

(4.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(4.2) วัณโรคในระยะอันตราย 
(4.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

/(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง... 
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(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
(7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ     

รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
(10) ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต  หรือนักบวช   

2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัคร  และอัตราค่าตอบแทน 
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

(ผนวก ก.) แนบท้ายประกาศนี้ 
3.  วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
 3.1 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่  2 – 11  ตุลาคม 2562  ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนงาม เบอร์โทรศัพท์  0-4216-8141  

 3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน

พร้อมทั้งน าหลักฐานที่ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ  ไปยื่นในวันสมัคร  
ดังต่อไปนี้  

(1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ถ่ายไว้ไม่เกินสามเดือน  ขนาด 1 นิ้ว 
จ านวน  3  รูป 

(2)  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
(3)  ส าเนาวุฒิการศึกษา  และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)  จ านวน  1  ชุด 
(4)  ใบรับรองแพทย์  ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
(5 ) หนังสือรับรองการผ่านงาน  หรือประสบการณ์จากหน่วยงาน หรือนายจ้าง ซึ่งระบุถึงลักษณะงาน 

และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (ไม่ต่ ากว่า 5 ปี) ส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ถ้ามี) จ านวน  1 ชุด 
     (6) ส าหรับผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารต้องยื่นส าเนาใบทหารกองเกิน (สด. 9)  จ านวน 1 ชุด 

      (7)  ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย ส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ถ้ามี)  
จ านวน  1  ชุด 

(8)  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ส าเนาทะเบียนสมรส  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
 

/3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร... 
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3.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในวันยื่นในสมัคร ตามต าแหน่งที่สมัครดังนี้ 
 3.4.1 ต าแหน่ง ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานประปา  จ านวน   150    บาท 
 3.4.2 ต าแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ า   จ านวน   100    บาท 
 3.4.3 ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  จ านวน   100    บาท  
3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้หรือข้อความที่แจ้งไว้
ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้องหรือมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามจะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อ
ผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกหรือบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรได้ตามแต่กรณี  และองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนงามจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรให้ทราบก่อนท าการ
เลือกสรร  ไม่น้อยกว่า  5  วันท าการ  คือ  ในวันที่  15 ตุลาคม  2562   และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องไป
ตรวจดูรายชื่อเอง ปิดประกาศ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม หรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์  
0-4216-8141  ในวัน เวลาราชการ 
         5.  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามจะท าการเลือกสรรตามหลักสมรรถนะของพนักงานจ้าง (รายละเอียด
ตามแนบท้าย ข) 

6.  วัน  เวลา  และสถานที่ท าการสรรหาและเลือกสรร 
ก าหนดการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่   25  ตุลาคม  พ.ศ.  2562  ณ  หอประชุมองค์การ

บริหารส่วนต าบลโพนงาม   ตั้งแต่เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป 
 

7.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชี 
 7.1 เกณฑ์การตัดสิน   
 ผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามประกาศนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

60 ในแต่ละภาค โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนอยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
   

 
/7.2 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก... 



“อยู่สกล  รกัสกล  ท ำเพือ่สกลนคร” 
 

-4- 
 

7.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีอายุ 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
คัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้มีการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ใหม่แล้วให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนหน้าเป็นอัน
ยกเลิก 

 

8.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการเลือกสรร 
8.1  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร  ในวันที่  29

เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2562 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร หรือสอบถามได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์  0-4216-8141  ในวันและเวลาราชการ 
 

9.  การบรรจุแต่งตั้งและการท าสัญญาจ้าง 
1. กรณีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ

รัฐ    รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก็ต่อเมื่อพ้นจาก
ต าแหน่งทางส่วนราชการเดิมก่อน 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  จะสั่งจ้างและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรให้เป็น
พนักงานจ้างตามล าดับที่ในประกาศผลการเลือกสรร  และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ก าหนด และจะท าสัญญาจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัด) แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องมาท าสัญญาจ้าง
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามก าหนด 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
     ประกาศ  ณ   วันที่  30   กันยายน   พ.ศ. 2562 

 

               
    (นายพนม  บุญชาญ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 
  



“อยู่สกล  รกัสกล  ท ำเพือ่สกลนคร” 
 

 

 


