
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข 
เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข  จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือสั่งจ้างและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานองค์การบริหาร               
ส่วนตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย  
 อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย  เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 
๒๕๕7 ประกอบกับกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕62 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข  อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
  ๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา (ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี)  ดังนี้ 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  1  อัตรา  

๒. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิรับสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่ง   ดังนี้ 
  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๔ แห่งประกาศกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณแ์ละไม่เกินหกสิบปี 
   (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
   (๕) ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน               
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับ
พนักงาน ส่วนตำบล  ดังนี้ 
    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ข) โรควัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

/(๗) ไม่เป็น…. 
 
 
 



๒ 

 
   (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำผิดอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
   (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป 
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
       ๒.๒  คุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะตำแหน่ง  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.แนบท้ายประกาศฯ) 

   ๓. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง 
ตั้งแต่วันที่  22 พฤศจิกายน –   2 ธันวาคม  ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย (เว้นวันหยุดราชการ) 

   ๔. หลักฐานการรับสมัคร 
   ๔.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๓ ใบรับรองแพทย์ที่ออกไม่เกิน  ๑  เดือน  จนถึงวันสมัคร จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  จำนวน  ๓  รูป 
         ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ซึ่งถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน     
   ๔.๕ สำเนาวุฒิการศึกษา     จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรส, จำนวน  ๑  ฉบับ 
    ใบทหารกองเกิน (สด.๙) (ถ้ามี)  
  ๔.๗ หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ  (ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๘ สำเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษขนาด เอ ๔ เท่านั้น  

 ๕. ค่าธรรมเนียมสอบคัดเลือก ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่ง                  
ทีส่มัครสอบตามอัตรา  ดังนี้ 
  ๕.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ       ตำแหน่งละ  ๑๐๐  บาท 
   ค่าธรรมเนียมสอบคัดเลือกจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สอบแล้วเว้นแต่               
มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบ
แก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต 

 
/๖.การประกาศ... 

  
 
 



๓ 

 
 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่  3 ธันวาคม 
๒๕๖2 เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข  

 ๗. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข จะทำการสอบคัดเลือกใน
วันที่  4 ธันวาคม ๒๕๖2 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  

 ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก    
  ๘.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  ดังนี้ 
   (๑) ความรู้ความสามารถท่ัวไป โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)  เนื้อหาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหางานองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และความรู้ทัว่ไปเฉพาะตำแหน่ง 
   (๒) สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)  
   จะประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา  ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์  
   การสอบคัดเลือก จะทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่งก่อนและทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไปภายในวันเดียวกัน     
 ๙. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าสอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ทำคะแนนในการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และปฏิบัติ 
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  

 ๑๐. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข  จะประกาศบัญชีรายชื่ อผู้ ผ่ านการสอบคัดเลือก                   
ในวันที่  6 ธันวาคม ๒๕๖2 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข หรื อ                         
โทร ๐ ๔๒๔๑ ๔๘๐๑ 

 ๑๑. การขึ้นทะเบียนผู้สอบแข่งขันได้  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข จะประกาศรายชื่อ            
ผู้ที่สอบคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันจะ
พิจารณาให้ผู้ที่ มีคะแนนข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับเลข
ประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

 ๑๒. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยจะมีอายุ ๑ ปี นับตั้งแต่         
วันประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เว้นแต่องค์การบริหารส่วนตำบล   
ด่านศรีสุข จะมีการสอบคัดเลือกเพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกไว้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 
  
 
 
 
 

/๑๓. การบรรจุ…. 
 
 



๔ 

 
 ๑๓. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ตามลำดับที่ที่ได้
ประกาศขึ้นบัญชีไว้ในแต่ละตำแหน่ง ตามอัตราว่างที่กำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง และตามที่       
ก.อบต.จังหวัดหนองคายเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบล อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชี   ผู้ที่ได้รับการ
สอบคัดเลือกได้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
                                                               

                                                                   
        (ลงชื่อ) 

(นายอชิรพัฒน์  สิงห์ทรายขาว) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 
 

 
 

ภาคผนวก ก. 
 

แนบท้ายเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและสาร บรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ ภายใต้
การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือ ตามค าสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ กว้างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับ มอบหมาย  
  คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง  
  (๑)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), (ปวส.), (ปวท.) ทุกสาขา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
  2) มีความรู้  ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
  อัตราค่าจ้าง 
   - อัตราค่าตอบแทน เดือนละ    9,4๐๐ .-  บาท 
   - ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ  2,000  บาท   
       รวมอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  11,4๐๐.-  บาท   
 


