
 
 

    
 
ที ่ อด  79๐๐๑/ว 533                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 
                ต าบลบุ่งแก้ว  อ าเภอโนนสะอาด  

        จังหวัดอุดรธานี  ๔๑24๐ 

     1   กันยายน   ๒๕65 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

เรียน  ก านันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว   

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาประกาศรับสมัครฯ      จ านวน ๑ ชุด 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี  จะด าเนินการเปิดรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว จ านวน  2  ต าแหน่ง  5  อัตรา  ดังนี้ 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภททักษะ)  สังกัด กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   จ านวน   1 อัตรา 

2. พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด ส านักปลัด    
ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป   จ านวน  2 อัตรา 
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป   จ านวน  2 อัตรา 

   ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งแก้ว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว  โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถ
ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งแก้ว  ตั้งแต่วันที่   12 - 20 กันยายน 2565  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา    

             ขอแสดงความนับถือ 
 
        จ่าสิบต ารวจ    
                            (นวัต      ศรีสุโคตร) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 
งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัด         
โทร./โทรสาร.๐-๔๒๑๓-๕026 
 

 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
  ********************* 

ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดอุดรธานี               
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 25  มิถุนายน 2547  และ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้วจึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือการ
สรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ต าแหน่งทีร่ับสมัคร 
- ส านักปลัด  

- คนงานทั่วไป  (พนักงานจ้างทั่วไป)     จ านวน  2 อัตรา 
     -   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

- ผู้ดูแลเด็ก  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประเภททักษะ   จ านวน 1 อัตรา 
      -   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

- คนงานทั่วไป  (พนักงานจ้างทั่วไป)     จ านวน  2 อัตรา 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว) 
 

2.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรร
หาและการเลือกสรร 

๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของ

หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536 ข้อ 7 และหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท.
0809.2/237 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2547 ผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ดังนี้  

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

/(5)ไม่......... 
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(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

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

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
(9) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(10) ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ ก ากับไว้     

“มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร” 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑   เดือน  และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       
มายื่นด้วย  อนึ่ง  หากเป็นเพศชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ  สด.43  มายื่นด้วย 
  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร   
แต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 

3. การรับสมัคร  
๓.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว ก าหนดรับสมัครระหว่าง วันที่ 12  - 20 กันยายน  2565         

(เวลา 08.30 – 16.30 น.)    ในวันและเวลาราชการ  ณ     ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว  อ าเภอ
โนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี   
  ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว   ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกินหกเดือน   
       จ านวน     ๓   รูป 
 3.2.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน    ๑ ฉบับ 
 3.2.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑ ฉบับ 
 3.2.4 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย)   
                                                                     จ านวน   ๑   ฉบับ 
 3.2.5 ส าเนาหลักฐานอื่น  ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว- ชื่อสกุล (ถ้ามี)  
                 ใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ  สด.43             จ านวน   ๑  ฉบับ 
        (เอกสารทุกฉบับให้ใช้ A ๔) 
 3.2.6  วุฒิการศึกษา และส าเนาวุฒิการศึกษา  หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียน

ที่ระบุสาขาที่ใช้สมัครที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  กรณีที่
หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
อย่างละ  ๑   ฉบับ  
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 ทั้งนี้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือชั้นประกาศนียบัตร ของ

สถานศึกษาใดนั้นจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่      
20 กันยายน 2565 

 หมายเหตุ   
 1. ส าหรับการสมัครครั้งนี้ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครและไม่มีสิทธิ ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

 2. คุณวุฒิพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ให้ปฏิบัติตามหนังสือ 
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว32 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  

 3.3 เงื่อนไขการสมัคร  
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน 
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอัน
เป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
   ๓.4  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
    ผู้สมัครสอบจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ   100 บาท ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งแก้ว  ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายคืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

      4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้วจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่               
21   กันยายน  2565  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี 
      ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร (รายละเอียดตามภาคผนวก) 
  พนักงานจ้างท่ัวไป   

(1) ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)   
พนักงานจ้างภารกิจ (ประเภททักษะ) 
(1) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   
(2) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
(3) ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)   

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้าย
ประกาศนี้ 
      6. วัน เวลาและสถานที่สอบ 
  ก าหนดการสรรหาและเลือกสรรในวันที่   22  กันยายน  2565  
   เวลา 09.30 – 12.00 น.  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ 
      ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
  เวลา 13.00 เป็นต้นไป  ทดสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี 
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      7. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  (1) ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  
   ผู้ผ่านเกณฑ์ ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน  
  (2) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภททักษะ) 
   ผู้สอบคัดเลือกจะต้องมีผลคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  และความรู้ 
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์)  
  (3) ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องมีคะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ60       
      8.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับ
คะแนนสอบที่ได้  ในวันที่  26  กนัยายน  2565  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้
เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อการเลือกสรรครบก าหนด  ๑  ปี นับวันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร
ในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  
  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น
ไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ  

(1) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอ านาจจ้างก าหนด 
(2) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่ จะจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการ

เลือกสรร 
 

9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้วก าหนด 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565  
 
      
            จ.ส.ต.        
             (นวัต    ศรีสุโคตร) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


