
 

 

 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลโนนทอง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเขารบัการเลอืกสรรเปนพนักงานจางตามภารกจิ 

……………………………………………………………………. 

  ดวยองคการบรหิารสวนตําบลโนนทอง  มีความประสงคจะดําเนนิการสรรหาและ

เลอืกสรรบุคคลเปนพนกังานจางตามภารกจิ  จํานวน  ๑  ตําแหนง  และพนกังานจางทั่วไป  จํานวน  

๑  ตําแหนง  เพื่อปฏิบตังิานประจําองคการบรหิารสวนตําบลโนนทอง 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๘  ขอ ๑๙  แหงประกาศคณะกรรมการพนกังานสวน

ตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจางตามภารกจิ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑. ประเภทตําแหนงท่ีรับสมัคร 

๑.๑  ประเภทพนกังานจางตามภารกจิ 

 ๑.๑.๑  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ จํานวน  ๑  อัตรา 

๑.๒  ประเภทพนักงานทั่วไป 

 ๑.๒.๑  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต  จํานวน  ๑  อัตรา 

๒.  คุณสมบัตท่ัิวไปของผูมสีทิธสิมัคร 

  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป  และไมมีลกัษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลจงัหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลกัเกณฑเกี่ยวกับพนกังานจาง  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  

๒๕๔๗   ขอ  ๔  ดังตอไปนี้ 

๑) มีสัญชาตไิทย 

๒) อายุไมต่ํากวา  ๑๘  ป  และไมเกนิ  ๖๐  ป 

๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัตหินาที่ได  ไรความสามรถหรอืจติฟน

เฟอนไมสมประกอบ หรอืไมเปนโรคที่เปนลกัษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ

พนักงานสวนตําบล 

๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรอืเจาหนาที่ใน

พรรคการเมือง 

๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบรหิารทองถิ่น  คณะผูบรหิารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิน่ 

๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถงึที่สุด  ใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรอื

ความผิดลหุโทษ 

๘) ไมเปนผูถกูลงโทษใหออก  ปลดออก  หรอืไลออกจากราชการ  รฐัวสิาหกจิหรอื

หนวยงานอ่ืนของรฐั 



๙) ไมเปนขาราชการหรอืลกูจางของสวนราชการ  พนักงานหรอืลกูจางของหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ  รัฐวสิาหกจิ  หรอืพนกังานจางของราชการสวนทองถิน่ 

๓.คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง/ลักษณะงานท่ีปฏบิัต/ิอัตราคาตอบแทนและ

ระยะเวลาการจาง 

 ๓.๑  ประเภทพนักงานจางตามภารกจิ 

  ๓.๑.๑  ช่ือตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรบัตําแหนง 

 ไดรับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรอืเทยีบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี  พณชิยการ  

การตลาด  การขาย  ภาษาตางประเทศ  เลขานุการ  การเงนิการธนาคาร  ประชาสัมพันธ  การ

โรงแรม  การทองเที่ยว  หรอืทางอ่ืนที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

สํารวจรวบรวมความคิดเหน็และทาทขีองประชาชน  ใหบรกิารดานประชาสัมพันธ  

ตดิตอตอนรบัช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแกผูมาตดิตอ  แจกจายขาวสารใหความรูในดานตาง ๆ 

ชวยปฏิบัตงิานประชาสัมพันธโดยวธิกีารตาง ๆ และปฏิบัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑.  มีความรูในการประชาสัมพันธอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่มีความรู

ความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล  กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ

บรหิารสวนตําบล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบงัคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัตงิาน

ในหนาที ่

๒. มีความรูความสามารถในการปฏิบัตงิานธุรการ  และงานสารบรรณอยาง

เหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที ่

๓. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที ่

๔. มีความสามารถในการปฏิบัตหินาที่ดวยความละเอียด  แมนยํา 

หนาท่ีและความรับผดิชอบ 

 ปฏิบัตงิานข้ันตนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธที่ไมยาก  ภายใตการกํากับตรวจสอบโดย

ใกลชิดหรอืตามคําสั่งหรอืแบบ  หรอืแนวทางปฏิบตัทิี่มีอยูอยางแนชัด  หรอืละเอียดถี่ถวน  และปฏิบตัิ

หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

หลักสูตรและวธิกีารสอบแขงขัน 

 ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนน 100 คะแนน) 

ทดสอบความรู  ความสามารถ  โดยวธิสีอบขอเขียน (ปรนัย)  โดยคํานงึถงึระดับ

ความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง  ตามที่กําหนดไวมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ดังนี้ 

๑.  วชิาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 

ทดสอบความรูความสามารถในการคิดหาและเหตุผล  โดยใชขอมูลทางการเมือง  

ทางเศรษฐกจิหรอืทางสังคม  การวัดผลทางการศกึษาตามวุฒิ  หรอืความรูเกี่ยวกับเหตกุารณปจจุบนั



อันเกี่ยวของกับความรูความสามารถ  ความรูรอบตัวเกีย่วกับประวัตศิาสตรไทย  การเมือง  เศรษฐกจิ

และสังคม 

๒.  วชิาภาษาไทย (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 

ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา  โดยการใหสรุปขอความและหรอืตคีวาม

จากขอความสัน้ ๆ หรอืบทความและใหพิจารณาเลอืกใชภาษาในรูปแบบตาง จากคําหรอืกลุมคํา

ประโยคหรอืขอความสัน้ ๆ หรอืใหทดสอบโดยการอยางอ่ืน  ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู

ความสามารถดังกลาว 

ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนน  ๑๐๐  คะแนน) 

ทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัตงิานในหนาที่โดยเฉพาะตามที่

ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  โดยวธิสีอบขอเขียน 

๑.  พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่

แกไขเพ่ิมเตมิจนถงึปจจุบัน 

๒.  พระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓. ระเบยีบวาดวยการรกัษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๔. ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๕. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่องหลกัเกณฑเกี่ยวกบั

พนักงานจาง  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ 

๖. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. 

๒๕๓๘ และที่แกไขเพ่ิมเตมิจนถงึปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗. พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.  ๒๕๔๒  

อัตราคาตอบแทน  ไดรับคาตอบแทน  เดอืนละ  ๖,๐๕๐  บาท  และเงนิเพ่ิมคาครอง

ชีพช่ัวคราว  ตามที่กฎหมายกําหนด 

ระยะเวลาการจาง  คราวละ  ไมเกนิ  ๔  ป 

 

   ๓.๒  ประเภทพนักงานจางท่ัวไป 

    ๓.๒.๑  ช่ือตําแหนง  พนักงานขับรถยนต 

หนาท่ีความรับผดิชอบ และลักษณะงานท่ีปฏบิัต ิ

   ขับรถยนต บํารุงรกัษาทําความสะอาดรถยนตและแกไขขอขัดของเลก็ ๆ นอย ๆ ในการ

ใชรถยนตดงักลาว และปฏิบัตงิานอ่ืนตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  

   คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาที่ และไดรับใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมายวุฒิ 

 

 



ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๑.  มีความสามารถในการปฏิบัตหินาทีด่วยความละเอียดแมนยํา 

๒. มีความช่ือสัตย  สจุรติในหนาที่รับผิดชอบ 

๓. มีความขยันหม่ันเพียร  

หลักสูตรและวธิกีารสอบแขงขัน 

 ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนน 100 คะแนน) 

ทดสอบความรู  ความสามารถ  โดยวธิสีอบขอเขียน (ปรนัย)  โดยคํานงึถงึระดับ

ความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง  ตามที่กําหนดไวมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ดังนี้ 

๓.  วชิาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 

ทดสอบความรูความสามารถในการคิดหาและเหตุผล  โดยใชขอมูลทางการเมือง  

ทางเศรษฐกจิหรอืทางสังคม  การวัดผลทางการศกึษาตามวุฒิ  หรอืความรูเกี่ยวกับเหตกุารณปจจุบนั

อันเกี่ยวของกับความรูความสามารถ  ความรูรอบตัวเกีย่วกับประวัตศิาสตรไทย  การเมือง  เศรษฐกจิ

และสังคม 

๔.  วชิาภาษาไทย (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 

ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา  โดยการใหสรุปขอความและหรอืตคีวาม

จากขอความสัน้ ๆ หรอืบทความและใหพิจารณาเลอืกใชภาษาในรูปแบบตาง จากคําหรอืกลุมคํา

ประโยคหรอืขอความสัน้ ๆ หรอืใหทดสอบโดยการอยางอ่ืน  ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู

ความสามารถดังกลาว 

ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนน  ๑๐๐  คะแนน) 

ทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัตงิานในหนาที่โดยเฉพาะตามที่

ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  โดยวธิสีอบขอเขียน 

๑. พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่

แกไขเพ่ิมเติมจนถงึปจจุบัน 

๒. พระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓.ระเบยีบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๔.ระเบยีบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๑๗ 

๕.พระราชบัญญัตริถยนต พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๕.พระราชบัญญัตกิารขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๖.กฎจราจรตํารวจ 

 อัตราคาตอบแทน  ไดรับคาตอบแทน  เดอืนละ  ๕,๓๔๐  บาท  และเงนิเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว  

ตามที่กฎหมายกําหนด 

ระยะเวลาการจาง  คราวละ  ไมเกนิ  ๑  ป 

 

 



๔.  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมคัร 

 ๔.๑  เปดรับสมัครตัง้แตวันที่        พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถงึวันที่         พฤษภาคม  

๒๕๕๖  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ 

๔.๒  สถานที่รับสมัคร  สํานกัปลดัองคการบรหิารสวนตําบลโนนทอง 

๕.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนพรอมใบสมัคร 

ผูสมัครสอบจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถกูตอง 

๑)  ใบสมัคร    จํานวน  ๑  ฉบบั 

๒) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถายครัง้เดยีวกัน

ไมเกนิ  ๖  เดอืน  จํานวน  ๓  รูป  และใหผูสมัครเขียนช่ือ – สกุล  ตําแหนงที่

สมัครหลังรูปถายดวยตัวบรรจง 

๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  ๑  ฉบบั 

๔) สําเนาทะเบยีนบาน   จํานวน  ๑  ฉบบั 

๕) ใบรับรองแพทยทีแ่สดงวาไมเปนโรคตองหาม  ซ่ึงออกใหไมเกนิ  ๑  เดอืน  

นับตัง้แตวันที่ตรวจรางกาย 

๖) สําเนาวุฒิการศกึษา  ระเบยีบแสดงผลการเรยีนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศกึษา

ตรงตามคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนงทีส่มัครเขารับการคัดเลอืก  จํานวน  ๑  ฉบับ 

๗) สําเนาหลกัฐานอ่ืน ๆ เชน  ใบรับรองผานการตรวจเลือกทหาร  ทะเบยีนสมรส 

หรอื ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถามี) 

๘) หนังสอืรับรองจากหนวยงานหรอืสวนราชการ ทีแ่สดงวาเปนผูมีความรู

ความสามารถในการทํางาน (ถามี) 

๖.  คาธรรมเนยีมในการสมัคร 

พนักงานจางตามภารกจิ  คาธรรมเนียมในการสมัคร  ตาํแหนงละ  ๑๐๐  บาท 

 คาธรรมเนยีมในการสมัครจะไมจายคนืใหไมวากรณใีด ๆ ทัง้สิ้น  เวนแตมีการยกเลกิ

การสอบครัง้นี้ทัง้หมด  จงึจะจายคนืคาธรรมเนยีมแกผูสมัคร 

๗.การประกาศรายช่ือผูมสีทิธเิขารับการเลอืกสรร 

 ประกาศในวันที่         พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  ทีท่ําการองคการบรหิารสวนตําบล

โนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จงัหวัดชัยภูมิ  หรอืสอบถามโทร. ๐๘๐- ๑๕๗๘๙๓๑  หรอืทางเว็บ

ไซด  WWW.tambonnonthong.go.th 

๘. กําหนดวัน เวลา  และสถานท่ีเลอืกสรร 

องคการบรหิารสวนตําบลโนนทอง  จะประกาศวัน เวลา และสถานที่เลอืกสรรให

ทราบในวันประกาศรายช่ือผูมีสทิธเิขารับการเลอืกสรร 

 

 

 



๙.หลักสูตรและวธิกีารเลอืกสรร 

หลักสูตรและวธิกีารเลอืกสรร  กําหนดใหใชวธิกีารสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ

หรอืใหทดลองปฏิบัตงิาน หรอืวธิกีารอ่ืนใดที่เห็นวาเหมาะสมที่สามารถใชปฏิบัตงิานในหนาที่ของแตละ

ตําแหนงที่องคการบรหิารสวนตําบลโนนทองกําหนด  

๑๐. เกณฑการตัดสนิ 

ผูสมัครจะตองสอบผานดานความรูความสามารถทั่วไป  และดานความรู

ความสามารถเฉพาะตําแหนง  แตละดานไมต่ํากวารอยละ  ๖๐  จงึจะมีสทิธิ์เขาสอบดานความ

เหมาะสมกับตําแหนงตอไป  เกณฑการตดัสนิวาผูใดเปนผูผานการเลอืกสรร  ใหถอืเกณฑวาตองเปน

ผูทําคะแนนสอบไดในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ  ๖๐  โดยเรยีงลําดับทีจ่ากผูสอบไดคะแนนสงูสดุลง

มาตามลําดับ 

๑๑.การประกาศผลการเลอืกสรร 

๑๑.๑  การประกาศรายช่ือผูผานการเลอืกสรร  จะเรยีงลําดับที่จากผูผานการ

เลอืกสรรที่ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณทีี่มีผูผานการคัดเลอืกไดคะแนนรวมเทากัน  

ใหผูที่ไดคะแนนสัมภาษณมากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สงูกวา  ถายังเทากัน  ใหผูมีเลขประจําตัวสอบ

ลําดับกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  

๑๑.๒  การข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลอืกสรรใชไดไมเกนิ  ๑  ป  นับแตวัน

ประกาศรายช่ือผูผานการเลอืกสรร  และหากมีการสรรหาและเลอืกสรรอยางเดยีวกนัอีกและไดข้ึนผู

ผานการเลอืกสรรใหมแลว  ใหบัญชีผูผานการเลอืกสรรครัง้กอนเปนอันยกเลกิ  และผูผานการ

เลอืกสรรจะถกูยกเลกิการข้ึนบัญชี  เม่ือมีกรณอียางใดอยางหนึ่ง  ดงัตอไปนี้ 

(๑)  ผูนัน้ไดขอสละสทิธิ์รับการบรรจแุตงตัง้ในตําแหนงที่ผานการเลอืกสรร 

(๒)  ผูนัน้ไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแตงตัง้ภายในเวลาที่องคการบรหิาร

สวนตําบลโนนทอง  กําหนดไว 

(๓)  ผูนัน้ไดรับการบรรจแุละแตงตัง้ในตําแหนงทีส่อบไดไปแลว  ใหยกเลกิการข้ึน

บัญชีผูนัน้ไวในบัญชีผูผานการเลอืกสรร 

  ๑๒.  ระเบยีบเกี่ยวกับการสอบ 

   ใหผูเขาสอบปฏิบัตติามระเบยีบ  ดังนี้ 

(๑)  แตงกายใหสุภาพเรยีบรอย  สุภาพสตร ี สวมเสื้อ  กระโปรง  สวมรองเทาหุมสน  

สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อ  กางเกงโดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง  สวมรองเทาหุมสน  

ประพฤตตินเปนสุภาพชน 

(๒) นําบัตรประจําตัวสอบ  และบัตรประจําตัวประชาชนไปในการสอบของแตละดาน

ทุกครัง้เพื่อใชแสดงตอเจาหนาที่คุมสอบ  หากไมมีเอกสารดังกลาวครบถวน  จะไม

อนุญาตใหเขาหองสอบ 

(๓) ตองเช่ือฟงและปฏิบัตติามคําสั่ง  และคําแนะนําของกรรมการหรอืเจาหนาที่

ดําเนนิการสอบโดยเครงครดั 



(๔) ูยอบอสงัยีทผูกแนวกบรรากนปเนอั ๆ ดใรากาํทะรกมไงอต  

  ติรจุทมายายพอืรห  ติรจุทอืรห  บอสรากบักวยีกเบยีบเะรมาติตับิฏปมไดใผูกาห

ขเหใตาญุนอรากบัรดไมไจาอ รากดงงัสาณราจิพิธทิสีมรากมรรกะณคะลแ  บอสา

ดไ็กาชิวกุทอืรห  งึนหาชิวดใาชิวะาพฉเนนแะคหใ  

๑๓. งาจรากขไนอืงเ   

งอทนนโลบาํตนวสราหิรบรากคงอ   รากนาผีทผูงัตงตแะลแงาจรากนินเาํดะจ

ผูนปเาววลแบอสจวรตดไะลแ  วไีชญับนึขดไีทบัดาํลมาตงาจนางกันพนปเรรสกอืลเ ปไวัทิตับมสณคีุม

ก ีทมาตงนหแาํตบัรหาํสะาพฉเิตับมสณคีุมะลแงาจนางกันพงอข .อบต. ราหิรบรากคงอ  ีนงัท  ดนหาํก

นางกันพะลแ  จิกราภมาตงาจางกันพนปเรรสกอืลเรากนาผผูงาจงัสรากนินเาํดะจ  งอทนนโลบาํตนวส

 ิมภูยชัดัวหงัจลบาํตนวสนางกันพรากมรรกะณคอืมเ  ปไวัทงาจ (ก.อบต. มิภูยชัดัวหงัจ ) มาวคหใดไ

นันาทเวลแบอชน็หเ  

 

นักวัทยดโบารทหใศากะรปงึจ  

 

    ีทนวั  ณ  ศากะรป          นอืดเ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

    ( อืชงล ) 

     ( นฒวิัภามรรธุส  นามสยาน ) 

     งอทนนโลบาํตนวสราหิรบรากคงอกยาน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


