
 
 
 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองไมไ้ผ่ 
เรื่อง  รบัสมคัรบคุคลเพือ่สรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานจา้ง  
****************************************************** 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จะด าเนินการ
รับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไม้ไผ่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 

            จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ หมวด ๒ ข้อ ๘ และหมวด ๔  
ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหนง่ทีร่บัสมัคร 
      พนักงานจ้างตามภารกิจ  
   สังกัด กองช่าง 
   - ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ)  จ านวน  1  อัตรา 
  พนักงานจ้างทั่วไป  
   สังกัด กองช่าง 
   - ต าแหน่ง  คนงาน  จ านวน  2  อัตรา 
  พนักงานจ้างทั่วไป  
   สังกัด ส านักปลัด อบต. 
   - ต าแหน่ง  คนงาน  จ านวน  1  อัตรา 

  2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัคร                 
      2.1 ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้                  
    (๑) มีสัญชาติไทย                    
    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี             
    (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย              
    (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความ 
สามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ 
ต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบลดังต่อไปนี้                        
         ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารัง 
เกียจของสังคม                          
     ข) วัณโรคในระยะอันตราย                      
     ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 
 

/ง) โรคติดยาเสพติด............. 
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     ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
     จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง  หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
    (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
    (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระ 
ท าความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (๘) ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ                          

 

   2.2  ผู้ ส มั ค รต้ องมี คุณสมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บต าแหน่ งต ามที่ ก าหนด ไว้ ใ น
ต าแหน่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ นี้  ภาคผนวก ก ) 
 

   2.3 ส าหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี หรือพราหมณ์  ทางราชการไม่รับสมัครและ 
ไม่ให้เข้ารับการสรรหาเพ่ือเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่าย
บริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถร-สมาคม  ลง
วันที่ ๒๒  กันยายน ๒๕๒๑ โดยอนุโลม        
        

   2.4 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งสมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา  และสถานที่ก าหนดในกรณีที่มีการ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดหรือยื่น ไม่ครบถ้วน จะถูกตัด
สิทธิในการเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาได้ และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครจะถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 
 

   2.5 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก. ท้ายประกาศ ฯ นี้ จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง 

             3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนั้น ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน

ต าบล (ก.อบต.กลาง) ก าหนด (รายละเอียดตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามภาคผนวก ก แนบท้าย
ประกาศนี)้ 

4. วัน เวลา และสถานที่สมัคร 
   4.1 ผู้ทีส่นใจที่จะสมัครเข้ารับการสรรหา ติดต่อขอรับใบสมัคร (ภาคผนวก ข) และยื่น

ใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  ณ ส านักปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไม้ไผ่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๔00 9846  

 
 
 

/๔.๒ การสมัคร………….. 



- 3 – 
 
 

       ๔.๒ การสมัครเข้ารับการสรรหา  ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาต่อเจ้าหน้าที่
รับสมัคร  ณ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  

           ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัคร      
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนา  รับรองความถูกต้อง อย่างละ  ๑  ชุด มายื่นในวัน
รับสมัคร ดังต่อไปนี้  
             ๕.๑  ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียนที่สมัคร 
กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย   พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องอย่างละ  ๑  ฉบับ 
             ๕.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๓ x ๔ ซ.ม.  ถ่ายมา 
แล้วไม่เกิน ๖ เดือน และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป จ านวน  ๓  ใบ 
              ๕.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องอย่างละ  ๑  ฉบับ 

              ๕.๔  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ซ่ึง 
ไม่เกิน  ๑  เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย  จ านวน  ๑  ฉบับ               
  ๕.๕  ประกาศนียบัตรจากหน่วยราชการ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานของทาง
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการที่รับรองประสบการณ์การปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี  จ านวน 1 
ฉบับ   

  ๕.6  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

 หมายเหตุ  ส าเนาภาพถ่ายทุกชนิด  ตามข้อ ๕.๑ ถึง ข้อ ๕.6 ให้ใช้กระดาษขนาด  A๔  เท่านั้น  
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเขียนค ารับรองในเอกสารทุกฉบับ และลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วยส าหรับการรับสมัครครั้งนี้ ให้
ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ตรงตามประกาศรับ
สมัครและหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การรบัสมัคร  และไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

            ๖. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมในการ

สมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาแล้ว) 

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ก าหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่           

29 พฤศจิกายน 2565 เวลา  13.00 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ อ าเภอหนองบุญ
มาก  จังหวัดนครราชสีมา และท่ีเว็ปไซต์ อบต.หนองไม้ไผ่ ที่ http://www.nongmaiphai.go.th 

               ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 สรรหาโดยใช้วิธีการสอบแข่งขันและการสอบสัมภาษณ์โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฯนี ้(ภาคผนวก ค ) 
 

/8.3 ภาคความเหมาะสม........... 
 

http://www.nongmaiphai.go.th/
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 8.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยวิธีการสัมภาษณ์  100 คะแนน 
 8.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน  100 คะแนน 

               ๙. วันเวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ จะด าเนินการสรรหาพนักงานจ้าง  ในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2565 ดังนี้ 
   9.1 เริ่มด าเนินการสรรหาพนักงานจ้าง ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
   9.2 สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
   9.3 การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ 

  ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 60  ในแต่ละภาคของการสอบคัดเลือก โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้            

  ๑๑. การประกาศผลการสรรหา                         
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ จะประกาศผลการสรรหา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565
เวลา 13.00 น.  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา และที่เว็ป
ไซต์ อบต.หนองไม้ไผ่ ที่ http://www.nongmaiphai.go.th 

๑๒. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา 
   ๑๒.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ตามต าแหน่งที่รับสมัครสอบและถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า 
   ๑๒.๒ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพ่ือแต่งตั้ง เป็น
พนักงานจ้างไว้เป็นเวลา  ๑  ปี  นับแต่วันประกาศผลการสรรหา 
   ๑๒.๓  ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหา ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหา คือ                     
    (๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่สรรหาได ้
                    (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในวันเวลา
ตามท่ีคณะกรรมการ อบต. ก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบ
ก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๐  วัน นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
    (๓)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จ้างใน
ต าแหน่งทีส่รรหาได้ 
   ๑๒.๔  ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาได้ บัญชีใดไปแล้ว 
ถ้าบัญชีนี้ยังไม่ยกเลิก และคณะกรรมการ อบต. พิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันสมควร  จะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ใน
บัญชีเดิมเป็นล าดับแรก ที่จะได้รับการจ้างในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้  ส าหรับผู้ซึ่งถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เนื่องจาก 
 
 
 

/ไปรับราชการ………….. 
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ไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย
และประสงค์จะเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ และบัญชีผู้ผ่านการสรรหานั้นไม่ยกเลิกให้ขึ้น
บัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกท่ีจะจ้างครั้งต่อไป 

            ๑๓. การจ้าง 
                        ๑๓.๑  ผู้ผ่านการสรรหา จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาตาม
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  
และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  มีงบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินการจ้าง หรือ ตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ พิจารณาเห็นสมควร 

๑๓.๒  ผู้ผ่านการสรรหา จะได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน ดังนี้ 
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิ ปวช. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- 

บาท  วุฒิ ปวท. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840.- บาท  และวุฒิ ปวส. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  
11,500.- บาท  ส่วนพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราเดือนละ 9,000.- บาท และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

๑๓.๓  ผู้ที่ผ่านการสรรหาจะได้รับจ้าง เป็นพนักงานจ้าง  ตามต าแหน่งที่ประกาศรับ
สมัครและอัตราที่ก าหนดและให้มาท าสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ตามล าดับที่ในบัญชีผู้
ผ่านการสรรหา ตามประเภทพนักงานจ้าง ข้อ ๑ และตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมาก าหนด 

๑๓.๔  ถ้าผู้ผ่านการสรรหาได้และถึงล าดับที่ได้รับการจ้างมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้
ก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ด าเนินการสรรหาในรูปของคณะกรรมการ โดยยึด
หลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้
มาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่าหลงเชื่อ
หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ เป็นผู้ผ่านการสรรหา และ
หากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้ผ่านการสรรหา โปรดแจ้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาทราบ หรือ โทรศัพท์ ร้องเรียน ๐ ๔๔00 9846  เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

       ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

                                                                   
         ( นางสกุล  พาขุนทด ) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


