
 

 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพอก 
เรื่อง   รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนกังานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพอก 
................................................................. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพอก  อําเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะ
ดําเนินการรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพ่ือปฏิบัติราชการตามภารกิจอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพอก 
  อาศัยอํานาจตามข้อ  ๑๘  ข้อ ๑๙ หมวดที่ ๔  การสรรหาและการเลือกสรร   ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒๓  
กรกฎาคม  ๒๕๔๗  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพอกจึงประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพอก  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  ๑.  ตําแหน่งที่รับสมัครการสรรหาและเลอืกสรร 

      ๑.๑ พนกังานจ้างทั่วไป  จํานวน  ๒ตําแหน่ง  
๑.๑.๑ตําแหนง่คนงานทั่วไป  จํานวน  ๑ อัตรา 

รหัสตําแหน่ง ๐๐๑ 
  -  อัตราค่าตอบแทน  ๙,๐๐๐  บาท 
                     -  เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวตามที่ระเบียบ  กฎหมายกําหนด   
๑.๑.๒ตําแหนง่ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  ๒ อัตรา 
รหัสตําแหน่ง ๐๐๒ 
  -  อัตราค่าตอบแทน  ๙,๐๐๐  บาท 
                     -  เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวตามที่ระเบียบ  กฎหมายกําหนด    

  ๒.  คุณสมบัติของผูส้มัครการสรรหาและเลือกสรร 
        ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 

ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพอกต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ๔แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับพนักงานจ้างลงวันที่๒๓กรกฎาคม๒๕๔๗ดังน้ี 

 (๑) มีสญัชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์และไมเ่กิน  ๖๐ ปี 
 
 

-๒-/(๓.) ไม่เป็น... 
 

 
 



 
 
 

-๒- 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔) ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล 

๔.๑โรคเรื้อนระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการหรือเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
๔.๒วัณโรคในระยะอันตราย 
       ๔.๓โรคเทา้ช้างในระยะปรากฏอาการที่เป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 

๔.๔โรคยาเสพติดใหโ้ทษ 
 ๔.๕โรคพิษสุราเร้ือรัง 
(๕)ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
          (๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
          (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจหรอืพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๒  คุณสมบติัเฉพาะตําแหน่งลักษณะงานปฏิบัติ  และหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
  ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
๒.๒.๑  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
-  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีและมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
  ๒.๒.๒  ลักษณะงานปฏิบัติ 
   -  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๒.๒.๓  หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
   -  มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒.๓  คุณสมบติัเฉพาะตําแหน่งลักษณะงานปฏิบัติ  และหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
  ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
๒.๓.๑  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
-  สําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีขึ้นไปสําหรับบุคคลที่วุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี  สาขาการศึกษาปฐมวัย  ปริญญาตรทีางการศึกษาอ่ืน  ปริญญาสาขาอ่ืนๆ  อนุปริญญา  จะ
ได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสมตามคณะกรรมการกําหนด 
 

-๓-/๒.๓.๒ ลักษณะงาน... 
 
 
 
 

 
 



 
     -๓- 
 
 

 

  ๒.๓.๒  ลักษณะงานปฏิบัติ 
   -  ช่วยดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็ก  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  มคีวาม
เสียสละ  ความสามารถรับผดิชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติงานด้วยความรัก  ความอ่อนโยน  มีความอดทน
ต่องานหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นผู้ดูแลเด็ก  เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์  ให้
ความรู้แก่เด็กโดยการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้  ดูแลความเรียบร้อย  และความปลอดภัยของเด็กในขณะที่
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก 
  ๒.๓.๓  หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
   -  ปฏิบัติหน้าที่การอบรมเลีย้งดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา  (อายุระหว่าง  ๓ – ๕  ปี)  ให้มี
ความรู้  ความประพฤติและความพร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ ์ และสติปัญญา  เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะ
เข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป 
   -  อบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา  (อายุระหว่าง  ๓ – ๕  ปี)  แทนบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองเด็ก 
   -  ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.  วัน  เวลา และสถานท่ีรบัสมัครการสรรหาและเลือกสรร 

 ผู้ประสงค์จะสมัครการสรรหาและเลือกสรร  ติดต่อขอซื้อใบสมัครการสรรหาและเลือกสรรได้ต้ังแต่
บัดน้ีเป็นต้นไป  และย่ืนใบสมคัรการสรรหาและเลือกสรร   เอกสารหลักฐานการสมัครพร้อมชําระค่าธรรมเนียม  
จํานวน  ๑๐๐  บาท  (-หน่ึงร้อยบาทถ้วน-) ด้วยตนเอง  ได้ที่สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพอก  
อําเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  ต้ังแต่วันที่  ๑๕  -  ๒๔มกราคม๒๕๖๑  ในวันและเวลาราชการ 
 ๔. เอกสารหลกัฐานการสมัครการสรรหาและเลือกสรร 

 ๔.๑รูปถ่าย  ขนาด๑น้ิว   จํานวน  ๓รูป 
 ๔.๒สําเนาทะเบียนบ้าน    จํานวน๑ฉบับ 
 ๔.๓สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน๑ฉบับ 
 ๔.๔ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน จํานวน๑ฉบับ 
 ๔.๕สําเนาวุฒิการศึกษา    จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๖สําเนาหลกัฐานอ่ืนๆ  เช่นทะเบียนสมรสใบเปลี่ยนช่ือตัวช่ือสกุลสําเนาใบผ่านงานฯลฯ 

  ๕.ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์กําหนดวันเวลา  สถานที่  และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
 ๕ .๑   ประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ท ธ์ิ สรรหาและ เลื อกสรร   ใน วันที่   ๒๕มกราคม๒๕๖๑ 

ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพอกอําเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
 
 
 
 

-๔-/๕.๒ วันเวลา... 
 
 
 
 



 
 

 
     -๔- 

 
 ๕.๒ วันเวลาการสอบคัดเลือก  การสรรหาและเลือกสรร 

-  ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
               - กําหนดสอบในวันที่  ๒กุมภาพันธ์๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพอก  
อําเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
เวลา ๐๙.๓๐ –๑๑.๑๐ น. 
  - สอบความรูค้วามสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก.)๕๐ข้อ ๆ ละ  ๒  คะแนน  
  รวม  ๑๐๐คะแนน  
  (ความรู้ความสามารถทั่วไป  เก่ียวกับการเมือง  เศรษฐกิจสังคม  ความรู้รอบตัวทดสอบ
ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์  และสรุปผล  โดยสรปุความหรือจับประเด็นในข้อความ  เรื่องราว  ตลอดจน
วิเคราะห์เหตุผล  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย  โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความ
สั้นๆ  หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ 
  - สอบความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหนง่  (ภาค ข.)๕๐ ข้อๆ ละ ๒ คะแนน  
  รวม  ๑๐๐  คะแนน 
   (พระราชบัญญติัสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน  ,  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ,  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) 
 

-  ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
               - กําหนดสอบในวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพอก  
อําเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
เวลา ๐๙.๓๐ –๑๑.๑๐ น. 
  - สอบความรูค้วามสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก.)๕๐ข้อ ๆ ละ  ๒  คะแนน  
  รวม  ๑๐๐คะแนน  
  (ความรู้ความสามารถทั่วไป  เก่ียวกับการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  ความรู้รอบตัวทดสอบ
ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์  และสรุปผล  โดยสรปุความหรือจับประเด็นในข้อความ  เรื่องราว  ตลอดจน
วิเคราะห์เหตุผล  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย  โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความ
สั้นๆ  หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ 

 
 
 

          -๕-/สอบความรู้... 
 
 
 



 
 

 
      -๕- 
 
  - สอบความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหนง่  (ภาค ข.)๕๐ ข้อๆ ละ ๒ คะแนน  
  รวม  ๑๐๐  คะแนน 
   (พระราชบัญญติัสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน  ,  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ,  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจบัุน  ,  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และแกไ้ขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน   
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ,  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) 
 
  เวลา  ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป 

           - สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (ภาค   ค.)  ๑๐๐  คะแนน 
            - สอบสัมภาษณ์ตามหลักเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรกําหนด  และ
หรือให้ประเมนิบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา   ประวัติ
การทํางาน  ความเหมาะสมด้านต่างๆ  เช่นความรู้ที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  ปฏิญาณไหวพริบ  เป็นต้น 
 
หมายเหตุ -  ให้แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย  ,  ห้ามนําเคร่ืองมือสื่อสารและเอกสารต่างๆ  เข้าห้องสอบ  , 
เข้าห้องสอบช้าเกิน  ๑๕  นาที  ถือว่าสละสทิธิ 
 

 ๕.๓  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  การสรรหาและเลือกสรร 
-วันที่ ๕กุมภาพันธ์๒๕๖๑ณองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

๗. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญช ี
         ผู้รับการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นผู้สอบได้ในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  และองค์การบริหาร

ส่วนตําบลหนองพอก  จะขึ้นบัญชีเป็นผู้รับการสรรหาและเลือกสรรเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ  ในกรณีผู้รับการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้รับการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้ได้ลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้ได้ลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ที่รับเลขประจําตัวสอบสรรหาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้ได้ลําดับที่สูงกว่า  
และขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้ไว้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับต้ังแต่วันประกาศและขึ้นบัญชีไว้ 
 
 

-๖-/๘.ระยะเวลา... 
 
 
 
 



 
 

      -๖- 
  

  ๘.ระยะเวลาการจ้าง 
  -  พนักงานจ้างทั่วไป จะทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ  ๑  ปี 
     องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพอก  กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการ
จ้างเป็นพนักงานจ้าง  ปีละ  ๒  ครั้ง  ตามปีงบประมาณ  คือ 
    ครั้งที ่ ๑  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม  -  ๓๑  มีนาคม   
  ครั้งที่  ๒  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  ๑  เมษายน  -  ๓๐  กันยายน   

  โดยใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ในการปรกอบการพิจารณาเลื่อน
ค่าตอบแทน  การเลิกจ้าง  หรือการต่อสัญญาจ้าง  อ่ืนๆ 
(ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  
๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๗) 
 

๙.การสั่งจ้างและการแต่งต้ัง 
  ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรฯ   ต้องมารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดร้อยเอ็ด(ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด)จึงทําสัญญา
จ้างและดําเนินการจ้างได้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบล ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗  และ
ทําสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพอกกําหนดให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  ทัง้น้ีหากมีการทุจริต
หรือตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนด  องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพอกจะยกเลิกบัญชีรายช่ือและหรือตัดสิทธิออกจากบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรและหรือถูกปลดออก
จากการเป็นพนักงานจ้าง  หรือดําเนินการทางกฎหมายในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
  อน่ึง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างคร้ังน้ี  ผูส้มัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง  ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทัว่ไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครบถ้วน
ต้องตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาให้แต่งต้ังตําแหน่งในกรณีที่สรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตําแหน่งกรณีที่ได้รับการแต่งต้ังไปแล้วและไม่มารายงาน
ตัวตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพอกแจ้งให้ทราบถือว่าสละสิทธ์ิ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ  วันที่  ๓  เดือน  มกราคม  พ.ศ.   ๒๕๖๑ 
 
 

 
    (ลงช่ือ) 

    (นายประสิทธ์ิ  จตุเทน) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพอก 

 

 

 


