ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ
…………………………………………………………………….
ดวยองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง มีความประสงคจะดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน ๑ ตําแหนง และพนักงานจางทั่วไป จํานวน
๑ ตําแหนง เพื่อปฏิบตั ิงานประจําองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๘ ขอ ๑๙ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจางตามภารกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ประเภทตําแหนงที่รับสมัคร
๑.๑ ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ
๑.๑.๑ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ประเภทพนักงานทั่วไป
๑.๒.๑ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทวั่ ไปของผูมีสิทธิสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลกั ษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม
๒๕๔๗ ขอ ๔ ดังตอไปนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) อายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป
๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามรถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ
พนักงานสวนตําบล
๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิน่
๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
๘) ไมเปนผูถกู ลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอืน่ ของรัฐ

๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจางของราชการสวนทองถิน่
๓.คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง/ลักษณะงานที่ปฏิบัต/ิ อัตราคาตอบแทนและ
ระยะเวลาการจาง
๓.๑ ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ
๓.๑.๑ ชื่อตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชยการ
การตลาด การขาย ภาษาตางประเทศ เลขานุการ การเงินการธนาคาร ประชาสัมพันธ การ
โรงแรม การทองเที่ยว หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
สํารวจรวบรวมความคิดเห็นและทาทีของประชาชน ใหบริการดานประชาสัมพันธ
ติดตอตอนรับชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ แจกจายขาวสารใหความรูในดานตาง ๆ
ชวยปฏิบัติงานประชาสัมพันธโดยวิธกี ารตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
ความรูค วามสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูในการประชาสัมพันธอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่มีความรู
ความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัตงิ าน
ในหนาที่
๒. มีความรูความสามารถในการปฏิบัตงิ านธุรการ และงานสารบรรณอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
๓. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
๔. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียด แมนยํา
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดย
ใกลชิดหรือตามคําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบตั ิที่มอี ยูอยางแนชัด หรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบตั ิ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนน 100 คะแนน)
ทดสอบความรู ความสามารถ โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) โดยคํานึงถึงระดับ
ความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง ตามที่กําหนดไวมาตรฐานกําหนดตําแหนง ดังนี้
๑. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถในการคิดหาและเหตุผล โดยใชขอมูลทางการเมือง
ทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม การวัดผลทางการศึกษาตามวุฒิ หรือความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจ จุบนั

อันเกี่ยวของกับความรูความสามารถ ความรูร อบตัวเกีย่ วกับประวัติศาสตรไทย การเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม
๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปขอความและหรือตีความ
จากขอความสั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง จากคําหรือกลุมคํา
ประโยคหรือขอความสัน้ ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู
ความสามารถดังกลาว
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัตงิ านในหนาที่โดยเฉพาะตามที่
ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน
๑. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
๒. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๔. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๕. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับ
พนักงานจาง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗
๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๒
๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒
อัตราคาตอบแทน ไดรับคาตอบแทน เดือนละ ๖,๐๕๐ บาท และเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว ตามที่กฎหมายกําหนด
ระยะเวลาการจาง คราวละ ไมเกิน ๔ ป
๓.๒ ประเภทพนักงานจางทั่วไป
๓.๒.๑ ชื่อตําแหนง พนักงานขับรถยนต
หนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ขับรถยนต บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนตและแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ในการ
ใชรถยนตดงั กลาว และปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาที่ และไดรับใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมายวุฒิ

ความรูค วามสามารถที่ตองการ
๑. มีความสามารถในการปฏิบัตหิ นาทีด่ วยความละเอียดแมนยํา
๒. มีความชื่อสัตย สุจริตในหนาที่รับผิดชอบ
๓. มีความขยันหมั่นเพียร
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนน 100 คะแนน)
ทดสอบความรู ความสามารถ โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) โดยคํานึงถึงระดับ
ความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง ตามที่กําหนดไวมาตรฐานกําหนดตําแหนง ดังนี้
๓. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถในการคิดหาและเหตุผล โดยใชขอมูลทางการเมือง
ทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม การวัดผลทางการศึกษาตามวุฒิ หรือความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจ จุบนั
อันเกี่ยวของกับความรูความสามารถ ความรูร อบตัวเกีย่ วกับประวัติศาสตรไทย การเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม
๔. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปขอความและหรือตีความ
จากขอความสั้น ๆ หรือบทความและใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง จากคําหรือกลุมคํา
ประโยคหรือขอความสัน้ ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอื่น ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู
ความสามารถดังกลาว
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัตงิ านในหนาที่โดยเฉพาะตามที่
ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน
๑. พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
๒. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓.ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๔.ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
๕.พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๔๘
๕.พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒
๖.กฎจราจรตํารวจ
อัตราคาตอบแทน ไดรับคาตอบแทน เดือนละ ๕,๓๔๐ บาท และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
ตามที่กฎหมายกําหนด
ระยะเวลาการจาง คราวละ ไมเกิน ๑ ป

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๔.๑ เปดรับสมัครตั้งแตวนั ที่
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่
พฤษภาคม
๒๕๕๖ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ
๔.๒ สถานที่รับสมัคร สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง
๕. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร
ผูสมัครสอบจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถกู ตอง
๑) ใบสมัคร
จํานวน ๑ ฉบับ
๒) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครัง้ เดียวกัน
ไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป และใหผูสมัครเขียนชื่อ – สกุล ตําแหนงที่
สมัครหลังรูปถายดวยตัวบรรจง
๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
๔) สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ฉบับ
๕) ใบรับรองแพทยทแี่ สดงวาไมเปนโรคตองหาม ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน
นับตั้งแตวันที่ตรวจรางกาย
๖) สําเนาวุฒิการศึกษา ระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษา
ตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนงทีส่ มัครเขารับการคัดเลือก จํานวน ๑ ฉบับ
๗) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบรับรองผานการตรวจเลือกทหาร ทะเบียนสมรส
หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)
๘) หนังสือรับรองจากหนวยงานหรือสวนราชการ ทีแ่ สดงวาเปนผูมีความรู
ความสามารถในการทํางาน (ถามี)
๖. คาธรรมเนียมในการสมัคร
พนักงานจางตามภารกิจ คาธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหนงละ ๑๐๐ บาท
คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตมกี ารยกเลิก
การสอบครั้งนีท้ ั้งหมด จึงจะจายคืนคาธรรมเนียมแกผูสมัคร
๗.การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
ประกาศในวันที่
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ทีท่ ําการองคการบริหารสวนตําบล
โนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ หรือสอบถามโทร. ๐๘๐- ๑๕๗๘๙๓๑ หรือทางเว็บ
ไซด WWW.tambonnonthong.go.th
๘. กําหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง จะประกาศวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรให
ทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร

๙.หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร
หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร กําหนดใหใชวิธกี ารสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ
หรือใหทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีการอืน่ ใดที่เห็นวาเหมาะสมที่สามารถใชปฏิบัตงิ านในหนาที่ของแตละ
ตําแหนงที่องคการบริหารสวนตําบลโนนทองกําหนด
๑๐. เกณฑการตัดสิน
ผูสมัครจะตองสอบผานดานความรูความสามารถทั่วไป และดานความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง แตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบดานความ
เหมาะสมกับตําแหนงตอไป เกณฑการตัดสินวาผูใดเปนผูผานการเลือกสรร ใหถือเกณฑวาตองเปน
ผูทําคะแนนสอบไดในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐ โดยเรียงลําดับทีจ่ ากผูสอบไดคะแนนสูงสุดลง
มาตามลําดับ
๑๑.การประกาศผลการเลือกสรร
๑๑.๑ การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร จะเรียงลําดับที่จากผูผานการ
เลือกสรรที่ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน
ใหผูที่ไดคะแนนสัมภาษณมากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สงู กวา ถายังเทากัน ใหผูมีเลขประจําตัวสอบ
ลําดับกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
๑๑.๒ การขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรใชไดไมเกิน ๑ ป นับแตวัน
ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร และหากมีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันอีกและไดขนึ้ ผู
ผานการเลือกสรรใหมแลว ใหบัญชีผูผานการเลือกสรรครั้งกอนเปนอันยกเลิก และผูผานการ
เลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึน้ บัญชี เมื่อมีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงที่ผานการเลือกสรร
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแตงตัง้ ภายในเวลาที่องคการบริหาร
สวนตําบลโนนทอง กําหนดไว
(๓) ผูน ั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงทีส่ อบไดไปแลว ใหยกเลิกการขึ้น
บัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูผานการเลือกสรร
๑๒. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
(๑) แตงกายใหสุภาพเรียบรอย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเทาหุมสน
สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน
ประพฤติตนเปนสุภาพชน
(๒) นําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชนไปในการสอบของแตละดาน
ทุกครั้งเพื่อใชแสดงตอเจาหนาที่คุมสอบ หากไมมีเอกสารดังกลาวครบถวน จะไม
อนุญาตใหเขาหองสอบ
(๓) ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่
ดําเนินการสอบโดยเครงครัด

(๔) ตองไมกระทาํการใด ๆ อนัเปนการรบกวนแกผทูยีงัสอบอยู
หากผใูดไมปฏบิตัติามระเบยีบเกยีวกบัการสอบ หรอืทจุรติ หรอืพยายามทจุรติ
อาจไมไดรบัการอนญ
ุ าตใหเขาสอบ และคณะกรรมการมสีทิธพิจิารณาสงังดการ
ใหคะแนนเฉพาะวชิาใดวชิาหนงึ หรอืทกุวชิากไ็ด
๑๓. เงอืนไขการจาง
องคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง จะดาํเนนิการจางและแตงตงัผทูผีานการ
ั ชไีว และไดตรวจสอบแลววาเปนผูมคีณ
เลอืกสรรเปนพนกังานจางตามลาํดบัทไีดขนึบญ
ุ สมบตัทิวัไป
ของพนกังานจางและมคีณ
ุ สมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนงตามที ก.อบต. กาํหนด ทงันี องคการบรหิาร
สวนตาํบลโนนทอง จะดาํเนนิการสงัจางผผูานการเลอืกสรรเปนพนกังาจางตามภารกจิ และพนกังาน
จางทวัไป เมอืคณะกรรมการพนกังานสวนตาํบลจงัหวดัชยัภมูิ (ก.อบต. จงัหวดัชยัภมู)ิ ไดใหความ
เหน็ชอบแลวเทานนั
จงึประกาศใหทราบโดยทวักนั
ประกาศ ณ วนัที

เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชอื)
(นายสมาน สธุรรมาภวิฒ
ั น)
นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโนนทอง

