
                                        
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู  จังหวัดหนองบัวล าภ ู 
ประสงคจ์ะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25   
ประกอบมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และข้อ 18     
ข้อ 19  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองบัวล าภู  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2547  จึงประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง   
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. ประเภทต าแหน่งและอัตราพนักงานจ้างท่ีรับสมัคร  
พนักงานจ้างทั่วไป   
- ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนิติกร    จ านวน   1     อัตรา 

 

  2. ลักษณะงาน  ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ระยะเวลาจ้าง  และอัตราค่าตอบแทน 
ทีจ่ะได้รับ (ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
        3.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
                ผู้ที่จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้       

   (1)  มีสัญชาติไทย 
            (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี 
                (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ   
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 
    (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจ 
แก่สังคม  
    (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง  

(5)  ไมเ่ป็นผู้………… 
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   (5)  ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
                       (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                       (7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                       (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
         3.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    

       (ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 
  4. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
   4.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน   2   ฉบับ 
   4.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน   2   ฉบับ 
   4.3  ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1  เดือน)  จ านวน   1   ฉบับ 
   4.4  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
 ขนาด  1 นิ้ว   จ านวน   4   แผ่น 
   4.5  ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา     จ านวน   2   ฉบับ 

4.6  ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  ใบทหารกองเกิน (สด.9)  สด.43 
(ส าหรับเพศชาย) ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกลุ       อย่างละ   2   ฉบับ 
   

  เอกสารหลักฐานตามข้อ  4.1,  4.2,  และ4.5  ให้ผู้สมัครน าเอกสารตัวจริงมาแสดงในวัน
สมัครด้วย  พร้อมกับรับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสารทุกหน้ากระดาษ 
           ในการรับสมัครครั้งนี้ผู้สมัครต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  
พร้อมทั้งยืน่หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี้   หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน  หรือวุฒิที่ใช้
ในการสมัครไม่ถูกต้อง  หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  องค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านพร้าวจะไม่รับสมัคร  หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   
หรือบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรได้ตามแต่กรณี  และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวจะไม่คืนค่าธรรมเนียม 
ในการสมัครสอบ    
   
 
 

        / 5. การรับสมัคร..... 
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  5.  การรับสมัคร 
       ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอรับใบสมัคร  พร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน 
(ตามข้อ  4)  และค่าธรรมเนียมการสมัคร  100  บาท ได้ด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่  11  – 20 พฤษภาคม 
2564 ณ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  ในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่   โทร.  0 4231 5864  ต่อ  101  (งานการเจ้าหน้าที่)     
     
  6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
ภายในวันที่  24  พฤษภาคม  2564  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว และทางเว็บไซต์ 
www.banproaw.go.th 
    
 7.  วัน  เวลา  และสถานที่ในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร    

-  ทดสอบความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและทดสอบความสามารถ
หรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ข้อเขียน)  

ในวันที่ 2  มิถุนายน  2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
   -  ทดสอบคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติ 

ในวันที่ 2  มิถุนายน  2564   เวลา 13.30 เป็นต้นไป 
  

8.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวจะด าเนินการเลือกสรร  โดยการประเมินสมรรถนะที่

จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
8.1 ทดสอบภาคความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

จ านวน  100 คะแนน  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีการสอบข้อเขียน  
8.2 ทดสอบภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ 

ปฏิบัติงาน   
จ านวน  100 คะแนน  ทดสอบความสามารถ ทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

8.3 ทดสอบภาคอ่ืน ๆ คุณลักษณะของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติ  
จ านวน 100 คะแนน  จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม
และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น  
 
 
 
 
 

/9. เกณฑ์การตัดสิน..... 
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9. เกณฑ์การตัดสิน     

      การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้รับการสรรหาและ
เลือกสรรได้มีคะแนนแต่ละภาคตาม ข้อ  8 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 แล้วจัดเรียงล าดับคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ  ผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบผู้เข้าสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า    
 
  10. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่  4  
มิถุนายน  2564  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  และทางเว็บไซต์ 
www.banproaw.go.th 
 

11.  การขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
           การข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  1 ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี  แตถ่้า

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวจัดให้มีการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

กรณบีัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่หมดอายุหรือถูกยกเลิก   หากภายหลังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพร้าวมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันกับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้ได้  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรก็ได้  ทั้งนี้  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองบัวล าภู 

 
12. การท าสัญญาจ้างเพื่อปฏิบัติงาน 

          การท าสัญญาจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวจะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ตามล าดับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าท าสัญญาจ้างเพ่ือปฏิบัติงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  
เมือ่ได้รับความเห็นชอบการจ้างจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองบัวล าภูแล้ว 

 
        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
    ประกาศ    ณ   วันที่   3   พฤษภาคม  พ.ศ.   2564 
 
 
 

           (ลงชื่อ)   
                         (นายจรัส  ศรีรัตนกูล) 
             ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว   
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.   2564 

ที ่
ต าแหน่ง/ประเภท

พนักงานจ้าง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  /ลักษณะงาน 
 

อัตรา
ค่าตอบแทน 
(ต่อเดือน) 

ระยะเวลา
จ้าง 

 
1. ผู้ช่วยนิติกร / 

 ตามภารกิจ 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งนี้ได  

          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับ
ต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

15,000  บาท 
 

ครั้งละไม่เกิน  
4   ป ี

 
 
 

                                   (ลงชื่อ)   
                                                (นายจรัส  ศรีรัตนกูล) 
                                       ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  


