
 

 

 

                        
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง 
เร่ือง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล 

 
  ตามท่ี  องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ�  จังหวัดชัยภูมิ  จะ
ดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล  ขององค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  
จํานวน  ๖  ตําแหน�ง   

อาศัยอํานาจตามความในประกาศ  คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  
(ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ)   เร่ือง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วน
ตําบล (แก2ไขเ พ่ิมเติม  ฉบับท่ี  ๒๗) พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันท่ี  ๓๑  กรกฏาคม  ๒๕๕๕  และมติ
คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  คร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๘  เมื่อวันท่ี ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๘  
เห็นชอบการกําหนดขั้นตอน  วิธีการและกระบวนการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล  
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เร่ือง  หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
กระบวนการสอบแข�งขัน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันท่ี  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ประกอบกับมติท่ีประชุม
คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ ในการประชุมคร้ังท่ี  ๑๐ / ๒๕๕๘  เมื่อวันท่ี  ๒๓  
กันยายน  ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  (ก.อบต.)  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๘  
เมื่อวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เห็นชอบให2องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  ทําการสอบแข�งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล  ดังนั้น  องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

๑.ตําแหน
งท่ีรับสมัครสอบแข
งขัน 
 ๑.๑  เจ2าหน2าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน        จํานวน  ๑  อัตรา 
 ๑.๒  นักวิชาการสาธารณสุข                จํานวน  ๑  อัตรา 
 ๑.๓  เจ2าพนักงานธุรการ     จํานวน  ๑  อัตรา 
 ๑.๔  เจ2าพนักงานจัดเก็บรายได2    จํานวน  ๑  อัตรา 
 ๑.๕  เจ2าพนักงานพัฒนาชุมชน     จํานวน  ๑  อัตรา 
 ๑.๖  นายช�างโยธา      จํานวน  ๑  อัตรา 



 

 

 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน
งของผู%มีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหน
งน้ัน 
 ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๒.๑.๑ มีสัญชาตไิทย 

๒.๑.๒ มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดปFบริบูรณ� 
๒.๑.๓ เป"นผู2เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป"น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยด2วยความบริสุทธ์ิใจ 
๒.๑.๔ ไม�เป"นผู2ดํารงตําแหน�งข2าราชการการเมือง 
๒.๑.๕ ไม�เป"นผู2มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน2าท่ีได2  ไร2ความสามารถหรือจิต

ฟKLนเฟMอนไม�สมประกอบ  หรือเป"นโรคตามท่ี ก.อบต. ประกาศกําหนด  ดังนี้ 
(ก)  โรคเร้ือนในระยะติดต�อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป"นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท2าช2างในระยะท่ีปรากฏอาการเป"นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให2โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง 

๒.๑.๖ ไม�เป"นผู2อยู�ในระหว�างถูกสั่งให2พักราชการหรือถูกสั่งให2ออกจากราชการไว2ก�อน
ตามมาตรฐานท่ัวไป  หรือหลักเกณฑ�และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข2าราชการองค�การ
บริหารส�วนตําบลตามกฏหมายว�าด2วยระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท2องถิ่นหรือตามกฏหมายอ่ืน 

๒.๑.๗ ไม�เป"นผู2บกพร�องในศีลธรรมอันดี  จนเป"นท่ีรังเกียจของสังคม 
๒.๑.๘ ไม�เป"นกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ2าหน2าท่ีในพรรคการเมือง 
๒.๑.๙ ไม�เป"นบุคคลล2มละลาย 
๒.๑.๑๐ไม�เป"นผู2เคยต2องรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให2จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดอาญา  เว2นแต�เป"นโทษสําหรับความผิดท่ีได2กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๑.๑๑ ไม�เป"นผู2ถูกลงโทษให2ออก  หรือปลดออก  หรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน�วยงานอ่ืนของรัฐ   
๒.๑.๑๒ ไม� เป"นผู2เคยถูกลงโทษให2ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตาม

มาตรฐานท่ัวไป  หรือหลักเกณฑ�และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข2าราชการองค�การบริหาร
ส�วนตําบลตามกฏหมายว�าด2วยระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท2องถิ่นหรือตามกฎหมายอ่ืน 



 

 

๒.๑.๑๓ ไม�เป"นผู2เคยถูกลงโทษไล�ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไปหรือ
หลักเกณฑ�และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข2าราชการองค�การบริหารส�วนตําบล  ตาม
กฎหมายว�าด2วยระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท2องถิ่น  หรือตามกฎหมายอ่ืน 

๒.๑.๑๔ ไม�เป"นผู2เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข2ารับราชการ 
 สําหรับพระภิกษุสงฆ�  หรือสามเณร  ไม�มีสิทธิสมัครสอบหรือเข2าสอบแข�งขัน  

ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝRายบริหาร ท่ี นร ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  
๒๕๐๑  และตามความใน ข2อ ๕  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘   
 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของผู2มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน  ปรากฏตามภาคผนวก ก 
แนบท2ายประกาศนี้ 
  

๓.  วิธีการสมัครสอบแข
งขัน 
  ผู2ท่ีมีความประสงค�จะสมัครสอบแข�งขันฯ  สมัครด2วยตนเองท่ีหอประชุมหาดน้ําพรม  
องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ�  จังหวัดชัยภูมิ    ตั้งแต�วันท่ี  ๔ มกราคม  
๒๕๕๙  ถึงวันท่ี ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ  สามารถสอบถามรายละเอียดได2ท่ีท่ีทํา
การองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ�  จังหวัดชัยภูมิ   หรือทางเว็ปไซต� 
www.tambonnonthong.go.th/  หรือสํานักงานส�งเสริมการปกครองท2องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด  หรือทาง
หมายเลขโทรศัพท� ๐๙๘-๖๑๔๒๙๒๗,๐๘๙-๒๘๖๗๙๒๗ 
 

๔.เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบแข
งขัน 
  ๔.๑   ใบสมัคร จํานวน  ๑  ฉบับ (ตามแบบท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทองกําหนด) 
  ๔.๒  รูปถ�ายหน2าตรง  ไม�สวมหมวก และไม�สวมแว�นตาดําถ�ายไม�เกิน  ๑  ปF  ขนาด  ๑  
นิ้วจํานวน  ๓  รูปและให2ผู2สมัครเขียนช่ือ – สกุล  ตําแหน�งท่ีสมัครหลังรูปถ�ายด2วยตัวบรรจง 
  ๔.๓  สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว�าเป"นผู2ท่ีมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามตําแหน�งท่ีสมัครสอบอย�างละ  ๑  ฉบับ (รวม  ๒  ฉบับ) โดยยื่นฉบับภาษาไทย 
  ๔.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ2าหน2าท่ีของรัฐ  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  สําเนาทะเบียนบ2าน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๖  ใบรับรองแพทย�ท่ีแสดงว�าไม�เป"นหรือโรคต2องห2ามตามประกาศคณะกรรมการ
ข2าราชการองค�การบริหารส�วนตําบล  จังหวัดชัยภูมิกําหนด  ซึ่งแพทย�ออกให2ไม�เกิน  ๑  เดือนนับถึงวันปXด
รับสมัคร 



 

 

  ๔.๗  หนังสือรับรองจากผู2 บังคับบัญชา  ในกรณี ท่ีผู2สมัครสอบท่ีเป"นข2าราชการหรือ
พนักงานส�วนท2องถิ่น  และประสงค�จะสมัครสอบในตําแหน�งท่ีมีระดับไม�สูงกว�าตําแหน�งท่ีตนดํารงอยู�ซึ่งใช2
คุณวุฒิเดียวกับตําแหน�งท่ีตนดํารงอยู�  จะต2องยื่นหนังสือรับรองจากผู2บังคับบัญชา  ซึ่งเป"นผู2มีอํานาจสั่ง
บรรจุอนุญาตให2มาสมัครสอบแข�งขันได2  หากผู2สมัครสอบรายใดไม�นําหนังสือรับรองดังกล�าวมายื่นพร2อม
หลักฐานการสมัครสอบอ่ืนถือว�าเป"นผู2ไม�มีสิทธิสมัครสอบหรือถ2าเป"นผู2สอบแข�งขันได2  จะถูกยกเลิกการขึ้น
บัญชีการสอบแข�งขันได2  ผู2สมัครสอบจะเรียกร2องสิทธิใด ๆ ไม�ได2  และจะไม�ได2รับการพิจารณารับย2ายหรือ
โอนเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งเข2ารับราชการเป"นพนักงานส�วนตําบล 
  ๔.๘  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช�น  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส  
ใบรับรองผ�านการเกณฑ�ทหาร (ส.ด.๘),(ส.ด.๙),(ส.ด.๔๓)  ถ2ามี  สําเนาเอกสารทุกฉบับผู2สมัครสอบต2อง
ลงลายมือช่ือรับรองด2วยตนเอง 
 

๕.เงื่อนไขการรับสมัครสอบแข
งขัน 
  ๕.๑  ผู2สมัครสอบจะต2องเป"นผู2มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู2มีสิทธิสมัคร
สอบในข2อ  ๒.๒  และต2องเป"นผู2มีวุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน�งท่ีสมัครสอบ  ซึ่งสําเร็จการศึกษาและ
ได2รับอนุมัติจากผู2มีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้นภายในวันปXดรับสมัครสอบ  ท้ังนี้  การสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย  กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป"นเกณฑ� 
  ๕.๒  การสมัครสอบตามขั้นตอนข2างต2นถือว�าผู2สมัครสอบเป"นผู2ลงลายมือช่ือ  และรับรอง
ความถูกต2องของข2อมูลดังกล�าว   
  ๕.๓  ผู2สมัครจะต2องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว�า  เป"นผู2มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร  และต2องกรอกรายละเอียดต�าง ๆ ให2ถูกต2องครบถ2วนตรงตามความเป"นจริง  ใน
กรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู2สมัครสอบ  หรือตรวจพบว�า  เอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู2สมัครสอบ
นํามายื่นไม�ตรงหรือไม�เป"นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  จะถือว�า
ผู2สมัครสอบเป"นผู2ขาดคุณสมบัตใินการสมัครสอบคร้ังนี้มาตั้งแต�ต2น  และจะไม�คืนค�าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ 
 

๖.  ค
าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข
งขัน 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เร่ือง  หลักเกณฑ�และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล (แก2ไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  ๓๐)  พ.ศ.  



 

 

๒๕๕๖  สําหรับการสอบภาคความรู2ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  ภาคความรู2ความสามารถเฉพาะ
สําหรับตําแหน�ง (ภาค ข )  และภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค)  อัตราตําแหน�งละ  ๓๐๐  บาท   

ค�าธรรมเนียมการสอบจะไม�จ�ายคืนให2ไม�ว�ากรณีใด ๆ เว2นแต�จะเสนอให2คณะกรรมการ
กลางพนักงานส�วนตําบล พิจารณายกเว2นเป"นรายกรณไีป 

 

๗.หลักสูตรและวิธีการสอบแข
งขัน 
  หลักสูตรและวิ ธีการสอบแข�งขันปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรและวิ ธีการ

สอบแข
งขัน (รายละเอียดตาม  ผนวก  ข . แนบท%ายประกาศน้ี) 
 
๘.  หลักปฏิบัตใินการเข%าห%องสอบ  
  จะประกาศให2ทราบพร2อมประกาศรายช่ือผู2มีสิทธิสอบ 
 

๙.  หลักเกณฑ:การตัดสิน 
  ๙.๑  ต2องได2รับคะแนนภาคความรู2ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  ไม�น2อยกว�า  ร2อยละ  ๖๐ 
  ๙.๒  ต2องได2รับคะแนนภาคความรู2ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข)  ไม�น2อยกว�า  
ร2อยละ  ๖๐  
  ๙.๓  ต2องได2รับคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค)  ไม�น2อยกว�าร2อยละ  ๖๐   
  โดยต2องนําคะแนนจากการสอบภาความรู2ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ภาคความรู2
ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข)  และภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค)  มารวมกันเพ่ือนํามา
จัดเรียงลําดับ (ตามข2อ ๑๐ ) 
 

๑๐.  การประกาศขึ้นบัญชีผู%สอบแข
งขันได% 
  ๑๐.๑  การขึ้นบัญชีผู2สอบแข�งขันได2  จะเรียงลําดับท่ีจากผู2สอบได2คะแนนรวมสูงลงมา
ตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผู2สอบได2คะแนนรวมเท�ากันให2ผู2สอบได2คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค 
ค)  มากกว�าเป"นผู2อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า  ได2คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค)  เท�ากัน  ให2
ผู2สอบได2คะแนนภาคความรู2ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน�ง (ภาค ข)  มากกว�าเป"นผู2อยู�ในลําดับท่ีสูง
กว�า  ถ2าได2คะแนนภาคความรู2ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน�ง (ภาค ข)  เท�ากันให2ผู2ได2คะแนนวิชา
ความรู2พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู2ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  มากกว�าเป"นผู2อยู�ในลําดับ
ท่ีสูงกว�า  ถ2ายังได2คะแนนเท�ากันอีกให2ผู2ท่ีสมัครสอบก�อนเป"นผู2อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า  ท้ังนี้  ให2พิจารณาจาก
เอกสารในการสมัครสอบ 



 

 

  ๑๐.๒ บัญชีผู2สอบแข�งขันได2ให2ใช2ได2ไม�เกิน  ๒  ปF  นับแต�วันประกาศขึ้นบัญชี  แต�ถ2ามีการ
สอบแข�งขันอย�างเดียวกันนั้นอีกและได2ขึ้นบัญชีผู2สอบแข�งขันได2ใหม�แล2ว  บัญชีสอบแข�งขันได2คร้ังก�อนเป"น
อันยกเลิก  เว2นแต�ได2มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต�งตั้ง  หรือได2มีการขอใช2บัญชีผู2สอบแข�งขันได2และได2
มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต�งตั้งภายในอายุบัญชีท่ีกําหนดไว2  และต�อมาบัญชีได2ครบระยะเวลาตามท่ี
ระบุหรือก�อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู2สอบแข�งขันได2ใหม�  ให2ถือว�าผู2นั้นยังมีสิทธิได2รับการบรรจุแต�งตั้ง  แต�
ท้ังนี้ผู2นั้นจะต2องไปรายงานตัวต�อองค�กรปกครองส�วนท2องถิ่นท่ีจะบรรจุแต�งตั้งไม�เกิน  ๓๐  วัน  นับแต�วัน
ถัดจากวันท่ีบัญชีผู2สอบแข�งขันได2นั้นมีอายุครบตามท่ีประกาศ  หรือวันท่ีประกาศขึ้นบัญชีผู2สอบแข�งขันได2
ใหม�  แล2วแต�กรณี 

 
๑๑.  เงื่อนไขการบรรจุแต
งตั้ง 
  ๑๑.๑  การบรรจุแต�งตั้งผู2สอบแข�งขันได2จากบัญชีผู2สอบแข�งขันนี้  ผู2นั้นจะต2องดํารง
ตําแหน�งในองค�กรปกครองส�วนท2องถิ่นท่ีบรรจุแต�งตั้งเป"นไปตามหลักเกณฑ� ท่ี ก.อบต. กําหนด   จึงจะขอ
โอนไปสังกัดหน�วยงานราชการหรือองค�กรปกครองส�วนท2องถิ่นอ่ืนได2       

๑๑.๒  การบรรจุบุคคลเข2ารับราชการ  ให2บรรจุและแต�งตั้งจากผู2สอบแข�งขันได2ในตําแหน�ง
นั้นหรือตําแหน�งอ่ืนท่ีกําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงกันกับคุณวุฒิท่ีผู2นั้นนํามา
สมัครสอบแข�งขัน  และเป"นตําแหน�งท่ีเกี่ยวข2องและเกื้อกูลกัน  ตามท่ีคณะกรรมการกลางข2าราชการและ
พนักงานส�วนท2องถิ่นกําหนดโดยต2องเรียกบรรจุและแต�งตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผู2สอบแข�งขันได2 
  ๑๑.๓  การรับโอนผู2สอบแข�งขันได2ซึ่งเป"นข2าราชการประเภทอ่ืนให2ระบุว�าจะรับโอนมา
บรรจุแต�งตั้งในตําแหน�งท่ีได2รับบรรจุแต�งตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามท่ีประกาศไว2  เว2นแต�หน�วย
ดําเนินการสอบแข�งขัน  จะประกาศเป"นการล�วงหน2าว�าจะรับโอนในตําแหน�งและระดับเดิมหรือเทียบเท�าท่ี
ไม�สูงกว�าระดับในระดับควบและอัตราเงินเดือนในขั้นท่ีไม�สูงกว�าเดิม 

 
๑๒  การอนุญาตให%ใช%บัญชี 
  จะอนุญาตให2ใช2บัญชีได2เป"นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการท่ี ก.อบต. กําหนด 

๑๓  การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย 
  ผู2ใดได2รับการขึ้นบัญชีผู2สอบแข�งขันได2  ถ2ามีกรณีอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้ให2เป"นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู2นั้นในบัญชีผู2สอบแข�งขันได2  คือ 
 
 



 

 

  ๑๓.๑  ผู2นั้นได2ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต�งตั้ง  เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุ
แต�งตั้ง 
  ๑๓.๒  ผู2นั้นไม�มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข2ารับราชการภายในเวลาท่ีเจ2าของบัญชีผู2
สอบแข�งขันได2กําหนด  โดยมีหนังสือส�งทางไปรษณีย�ลงทะเบียนแจ2งให2ทราบกําหนดเวลาล�วงหน2าไม�น2อย
กว�า ๑๐  วัน นับตั้งแต�วันท่ีท่ีทําการไปรษณีย�รับลงทะเบียน 
  ๑๓.๓  ผู2นั้นมีเหตุไม�อาจเข2าปฏิบัติหน2าท่ีราชการได2ตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุและแต�งตั้ง
ในตําแหน�งท่ีสอบได2 
  ๑๓.๔  ผู2นั้นประสงค�จะรับการบรรจุและแต�งตั้งในตําแหน�งท่ีสอบแข�งขันได2โดยการโอนแต�
ส�วนราชการท่ีจะบรรจุไม�รับโอน  และได2แจ2งให2ทราบล�วงหน2าแล2วว�าจะไม�รับโอน  ผู2นั้นจึงไม�ประสงค�จะรับ
การบรรจุ 
  ๑๓.๕  ผู2นั้นได2รับการบรรจุและแต�งตั้งในตําแหน�งท่ีสอบได2ไปแล2ว  ให2ยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผู2นั้นไว2ในบัญชีผู2สอบแข�งขันได2ทุกบัญชีในการสอบคร้ังเดียวกัน 
  การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตามข2อ (๑๓.๓)  เนื่องจากไปรับราชการทหารตาม
กฏหมายว�าด2วยการับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร  โดยไม�มีความเสียหายและประสงค�จะเข2า
รับราชการในตําแหน�งท่ีสอบได2และบัญชีนั้นยังไม�ยกเลิก  ให2ขึ้นบัญชีผู2นั้นไว2ในบัญชีเดิมเป"นลําดับแรกท่ีจะ
บรรจุในคร้ังต�อไป 
  การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (๑๓.๓)  ถ2าบัญชีนั้นยังไม�ยกเลิกและเจ2าของบัญชี
พิจารณาเห็นว�ามีเหตุจําเป"นอันสมควรจะอนุมัตใิห2ขึ้นบัญชีผู2นั้นไว2ในบัญชีเดิมในลําดับสุดท2ายเพ่ือบรรจุ
แต�งตั้งต�อไปก็ได2 
 

๑๔. กรณีการพบทุจริตในการดําเนินการสอบแข
งขัน 
  กรณีท่ีมีการตรวจพบว�ามีการทุจริตหรือส�อไปในทางทุจริต  อันอาจทําให2เกิดความไม�เป"น
ธรรมในระหว�างดําเนินการสอบแข�งขัน  ให2ถือปฏิบัติตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือขึ้น
บัญชีผู2สอบแข�งขันได2และการประกาศยกเลิกบัญชีผู2สอบแข�งขันได2ของข2าราชการองค�การบริหารส�วนตําบล
กรณีผู2ดําเนินการสอบแข�งขันทุจริตหรือส�อว�าทุจริตในการสอบแข�งขัน 
  องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  โดยสถาบันการศึกษาท่ีได2รับการคัดเลือกเป"น
ผู2ดําเนินการสอบแข�งขัน  โดยยึดหลักความรู2ความสามารถ  ความเสมอภาค  และความเป"นธรรม  อย�า
หลงเช่ือหรือยอมเสียทรัพย�สินให2แก�บุคคล  หรือกลุ�มบุคคลหรือผู2ท่ีอ2างว�าสามารถช�วยเหลือให2สอบได2  
และหากผู2ใดได2ทราบข�าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ2าง  หรือทุจริตเพ่ือให2สอบได2โปรดแจ2ง  องค�การ



 

 

บริหารส�วนตําบลโนนทอง  ทางโทรศัพท�มือถือหมายเลข  ๐๘๙-๘๔๕๒๔๔๗  เพ่ือตรวจสอบข2อเท็จจริง
และดําเนินการตามกฎหมายต�อไป 
   

จึงประกาศให2ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 
 
      (นายสมาน  สุธรรมาภิวัฒน�) 
          นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง 
        ประธานกรรการดําเนินการสอบแข�งขันฯ 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผนวก ก. 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งสําหรับตําแหน�งของผู2มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน 

องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ�  จังหวัดชัยภูมิ 
ลงวันท่ี   ๓   ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

(แนบท2ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  ลงวันท่ี  ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๘) 
 เร่ือง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล 

................................................................... 

๑.  ตําแหน
ง  เจ%าหน%าท่ีวิเคราะห:นโยบายและแผน   
 ๑.๑หน%าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต2นเกี่ยวกับการวิเคราะห�นโยบายแผน  ภายใต2การกํากับตรวจสอบโดย
ใกล2ชิดและปฏิบัติหน2าท่ีอ่ืนตามท่ีได2รับมอบหมาย 

 ๑.๒ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เป"นเจ2าหน2าท่ีช้ันต2นปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกับการวิเคราะห�นโยบายและแผนโดย
ปฏิบัติหน2าท่ีอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง  เช�น  ทําหน2าท่ีช�วยศึกษา  วิเคราะห�  วิจัย  ประสานแผน  
ประมวลแผน  พิจารณาเสนอแนะ  เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต�าง ๆ ซึ่งอาจเป"นนโยบาย  แผนงาน  และโครงการทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ  ท้ังนี้  อาจเป"นนโยบายแผนงาน  
และโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัด  แล2วแต�กรณี และปฏิบัติหน2าท่ีอ่ืน
ท่ีเกี่ยวข2อง 

 ๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
ง 
  ได2รับปริญญาตรีหรือเทียบได2ไม�ต่ํากว�านี้ทางสังคมศาสตร�  การวางแผน  วิจัยทาง
สังคมศาสตร�  รัฐศาสตร�  เศรษฐศาสตร�  หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กําหนดว�าใช2เป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน�งนี้ได2 

 ๑.๔  ความรู%ความสามารถท่ีต%องการ 
  ๑)  มีความรู2ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร�  การวางแผน  และการบริหารอย�าง
เหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน2าท่ี 
  ๒)  มีความรู2ความเข2าใจในกฎหมายว�าด2วยระเบียบข2าราชการพลเรือน  กฎหมาย  ว�าด2วย
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดินและกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  และข2อบังคับอ่ืนท่ีใช2ในการปฏิบัติงานในหน2าท่ี 
  ๓)  มีความรู2ท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณ�ปKจจุบันในด2านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม
โดยเฉพาะอย�างยิ่งของประเทศไทย 



 

 

  ๔)  มีความรู2ความสามารถในการใช2ภาษาอย�างเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน2าท่ี 
  ๕)  มีความสามารถในการศึกษา  หาข2อมูล  วิเคราะห�ปKญหา  และสรุปเหตุผล 

๑.๕  อัตราเงินเดือนท่ีจะได%รับ 
  เป"นไปตามบัญชีเงินเดือนท่ี ก.อบต. กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งสําหรับตําแหน�งของผู2มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน 
องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ�  จังหวัดชัยภูมิ 

ลงวันท่ี   ๓   ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
(แนบท2ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  ลงวันท่ี  ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๘) 

 เร่ือง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล 
................................................................... 

 
๒  ตําแหน
ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
 ๒.๑ หน%าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต2นเกี่ยวกับวิชาการการส�งเสริมสุขภาพ  ภายใต2การกํากับตรวจสอบโดย
ใกล2ชิด   และปฏิบัติหน2าท่ีอ่ืนตามท่ีได2รับมอบหมาย 
 

 ๒.๒  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เป"นเจ2าหน2าท่ีขั้นต2นปฏิบัติงานท่ียากพอสมควร  เกี่ยวกับวิชาการส�งเสริมสุขภาพโดย
ปฏิบัติหน2าท่ีอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง  เช�น  ร�วมศึกษา  หาข2อมูล  วิเคราะห�วิจัย  เพ่ือพิจารณา
เกี่ยวกับวิธีการ  แก2ไขปKญหา  รวมท้ังการกําหนดมาตรฐานงานส�งเสริมสุขภาพ  ปฏิบัติงานทางด2าน
ส�งเสริมสุขภาพอนามัยแม�และเด็ก  วางแผนครอบครัว  ส�งเสริมภาวะโภชนาการ  ให2ความรู2ด2าน
สาธารณสุขแก�ประชาชน  ครู  นักเรียน  ตลอดจนการเผยแพร�  และจัดอบรมเจ2าหน2าท่ีปฏิบัติงาน
สาธารณสุขในส�วนภูมิภาคและบุคคลต�าง ๆ ท่ีเกี่ยวข2องกับการส�งเสริมสุขภาพ  ร�วมดําเนินการนิเทศงาน  
ควบคุม  ติดตามและประเมินผลการส�งเสริมสุขภาพ  โดยการตรวจความถูกต2องของรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  วิเคราะห�ข2อมูล  สถิติเพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม  โครงการเฉพาะเร่ือง  
หรืองานส�งเสริมสุขภาพตามแผนพัฒนาสาธารณสุข  จัดหาและสรรหาเวชภัณฑ�  เคร่ืองมือ  อุปกรณ�
การแพทย�ท่ีใช2สําหรับการดําเนินงาน  ส�งเสริมสุขภาพ  อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล  งานสุขาภิบาล  งาน
ควบคุมโรค  เช�น  บําบัดรักษาโรคติดต�อมาลาเรีย  โรคเร้ือรัง  การสุขาภิบาลโรงเรียน  จัดหาน้ําสะอาด  
ค2นหาผู2ปRวย  เสริมสร2างภูมิคุ2มกันโรค  เป"นต2น  และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข2อง 
 

 ๒.๓  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
ง 
  ได2รับปริญญาตรีหรือเทียบได2ไม�ต่ํากว�านี้ทางสาธารณสุขศาสตร�  การพยาบาลสุขศึกษา  
หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กําหนดว�าใช2เป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได2 
 



 

 

 ๒.๔  ความรู%ความสามารถท่ีต%องการ 
  ๑)  มีความรู2ในวิชาการส�งเสริมสุขภาพอย�างเหมาสมแก�การปฏิบัติงานในหน2าท่ี 
  ๒)  มีความรู2ความเข2าใจในกฏหมายว�าด2วยระเบียบข2าราชการพลเรือนกฏหมายว�าด2วย
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข2อบังคับอ่ืนท่ีใช2ในการปฏิบัติงานในหน2าท่ี 
  ๓)  มีความรู2ท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณ�ปKจจุบันในด2านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย�างยิ่งประเทศไทย 

๔)  มีความรู2ความสามารถในการใช2ภาษาอย�างเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน2าท่ี 
  ๕)  มีความสามารถในการศึกษา  หาข2อมูล  วิเคราะห�ปKญหา  และสรุปเหตุผล 

๒.๕  อัตราเงินเดือนท่ีจะได%รับ 
เป"นไปตามบัญชีเงินเดือนท่ี ก.อบต. กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งสําหรับตําแหน�งของผู2มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน 
องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ�  จังหวัดชัยภูมิ 

ลงวันท่ี   ๓   ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
(แนบท2ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  ลงวันท่ี  ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๘) 

 เร่ือง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล 
................................................................... 

 
๓  ตําแหน
ง  เจ%าพนักงานธุรการ   
 ๓.๑  หน%าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณท่ีต2องใช2ความรู2ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต2การ
กํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป  หรือตามคําสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู�อย�างกว2าง ๆ และปฏิบัติ
หน2าท่ีอ่ืนตามท่ีได2รับมอบหมาย 

 ๓.๒  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณท่ีต2องใช2ความรู2ทางเทคนิคหรือวิชาการ
ตามท่ีได2รับมอบหมาย  เช�น ร�างโต2ตอบ  บันทึก  ย�อเร่ือง  รวบรวมข2อมูลและสถิติท่ีต2องใช2ความรู2ทาง
เทคนิคหรือวิชาการด2านใดด2านหนึ่ง  ได2แก�   ความรู2 เกี่ยวกับงานช�างสาขาต�าง ๆ วิทยาศาสตร�  
วิทยาศาสตร�การแพทย�  หรือเศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ  การเก็บรักษา  จัดทําทะเบียนยานพาหนะการโอน
กรรมสิทธ์ิ  ติดตามให2มีการซ�อมบํารุงรักษาซ�อมแซมตามกําหนดเวลาท่ีฝRายเทคนิคกําหนดไว2จําหน�าย
ยานพาหนะท่ีชํารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจ�ายพัสดุทางช�าง  การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
เก็บรักษาและให2บริการเอกสารสําคัญของทางราชการ  เช�น  ทะเบียนประวัติพนักงานส�วนตําบล  ทะเบียน
ท่ีเกี่ยวกับการค2า  และอุตสาหกรรม  และงานทะเบียนเอกสาร  เกี่ยวกับสิทธิต�าง ๆ การรวบรวมข2อมูล
หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  เป"นต2น  และปฏิบัติหน2าท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวข2อง 

 ๓.๓  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
ง 
   (๑)  ได2รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)หรือเทียบได2ไม�ต่ํากว�านี้ทุกสาขาท่ี 
ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต.รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร�มาไม�น2อยกว�า  ๖  หน�วยกิต  หรือผ�านการ
ฝZกอบรมทางด2านการใช2คอมพิวเตอร�จากหน�วยของรัฐ  สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได2รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน�วยงานของรัฐท่ีใช2เวลาการฝZกอบรมไม�น2อยกว�า  ๑๒  ช่ัวโมง  หรือทางอ่ืนท่ี 
ก.ท.กําหนดว�าใช2เป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได2  หรือ 
   (๒)  ได2รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)หรือเทียบได2ไม�ต่ํากว�าทุกสาขาท่ี 
ก.พ.  ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร�มาไม�น2อยกว�า  ๖  หน�วยกิต  หรือผ�านการ



 

 

ฝZกอบรมทางด2านการใช2คอมพิวเตอร�จากหน�วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีได2รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหน�วยงานของรัฐท่ีใช2เวลาการฝZกอบรมไม�น2อยกว�า  ๑๒  ช่ัวโมง  หรือทางอ่ืนท่ี 
ก.ท.กําหนดว�าใช2เป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได2 

 ๓.๔  ความรู%ความสามารถท่ีต%องการ 
  ๑)  มีความรู2ความเข2าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  และ
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข2อบังคับอ่ืนท่ีใช2ในการปฏิบัติงานในหน2าท่ี 
  ๒)  มีความรู2ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย�างเหมาะสมแก�
การปฏิบัติงานในหน2าท่ี 
  ๓)  มีความรู2ความสามารถในการใช2ภาษาอย�างเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน2าท่ี 
  ๔)  มีความสามารถในการปฏิบัติหน2าท่ีด2วยความละเอียดแม�นยํา 
  ๕)  มีความสามารถในการให2คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู�ในความ
รับผิดชอบ 

๓.๕  อัตราเงินเดือนท่ีจะได%รับ 
เป"นไปตามบัญชีเงินเดือนท่ี ก.อบต. กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งสําหรับตําแหน�งของผู2มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน 
องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ�  จังหวัดชัยภูมิ 

ลงวันท่ี   ๓   ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
(แนบท2ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  ลงวันท่ี  ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๘) 

 เร่ือง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล 
................................................................... 

 

๔  ตําแหน
ง  เจ%าพนักงานจัดเก็บรายได%   
 ๔.๑  หน%าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ และรายได2อ่ืนท่ีค�อนข2าง
ยากภายใต2การกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป หรือตามคําสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติอย�างกว2าง ๆ และ
ปฏิบัติหน2าท่ีอ่ืนตามท่ีได2รับมอบหมาย 

 ๔.๒  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานท่ีค�อนข2างยากเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ  คําร2อง  คําขอ  คํา
อุทธรณ�หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิในทรัพย�สิน  หรือรายการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข2องเพ่ือประเมินภาษี  ตรวจแบบ
แสดงรายการและเอกสารแนบเร่ือง  ตรวจสอบรายละเอียดต�าง ๆ คํานวณภาษี  ค�าปรับเงินเพ่ิม  แจ2งการ
ผลประเมิน  คําช้ีขาดการอุทธรณ�ช้ีแจงให2เหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  เช�น  
ภาษีโรงเ รือนและท่ีดิน  ภาษีบํารุงท2องท่ี  ภาษีป[าย  ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค2า  
ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต�งผม  ค�าธรรมเนียม  ใบอนุญาตการทําน้ําแข็งเพ่ือการค2า  
ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน  และใช2เค ร่ืองขยายเสียง  ค�าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  
ค�าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ค�าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  ค�าธรรมเนียมควบคุมการก�อสร2างอาคาร  
ค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามข2อบังคับตําบล  ค�าปรับผู2ละเมิดกฏหมายและข2อบังคับตําบล  ค�าอากรการฆ�า
สัตว�  ค�าธรรมเนียมโรงฆ�าสัตว�  ค�าธรรมเนียมโรงพักสัตว�  ค�ารับจ2างฆ�าสัตว�  ค�าเช�าอาคารพาณิชย�  ค�า
เช�าโรงมหรสพ  ค�าเช�าตลาดสด  ค�าเช�าแผงลอย  ค�าท่ีวางขายของในท่ีสาธารณะ  ดอกเบ้ียเงินฝากกองทุน
ส�งเสริมชดเชยต�าง ๆ เป"นต2น  รับเงินหรือควบคุมการับเงินโดยใกล2ชิด  ควบคุมหรือจัดทําทะเบียนต�าง ๆ 
เก็บรักษาหรือค2นหาเอกสารหลักและเร่ืองของผู2เสียภาษีอากร  ค�าธรรมเนียมและรายได2อ่ืน  สอดส�อง
ตรวจตราเร�งรัดภาษีอากร  ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ และรายได2อ่ืนค2างชําระ  ควบคุมหรือดําเนินงานเกี่ยวกับ
การรวบรวมข2อมูลเพ่ือจัดทํารายงานและปฏิบัติหน2าท่ีเกี่ยวข2อง 
 
  



 

 

๔.๓  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
ง 
  (๑)  ได2รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),อนุปริญญาหรือเทียบเท�าได2ไม�ต่ํากว�านี้
ทางบัญชีพณิชยการ  เลขานุการ  การตลาด  การขาย  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  การจัดการ  การ
บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร�หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กําหนดว�าใช2เป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได2 
   (๒)  ได2รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หรือเทียบเท�าได2ไม�ต่ํากว�านี้ทาง
บัญชี  พณิชยการ  เลขานุการ  การตลาด  การขาย  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  การจัดการ  การ
บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร�หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กําหนดว�าใช2เป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได2  

 ๔.๔  ความรู%ความสามารถท่ีต%องการ 
  ๑)  มีความรู2ในการจัดเก็บรายได2ขององค�การบริหารส�วนตําบลอย�างเหมาะสมแก�การ
ปฏิบัติงานในหน2าท่ี 
  ๒)  มีความรู2ความเข2าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบลและกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  ข2อบังคับอ่ืนท่ีใช2ในการปฏิบัติงานในหน2าท่ี 
  ๓)  มีความรู2ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย�างเหมาะสมแก�
การปฏิบัติงานในหน2าท่ี 
  ๔)  มีความสามารถในการปฏิบัติหน2าท่ีด2วยความละเอียดแม�นยํา 
  ๕)  มีความสามารถในการใช2ภาษาอย�างเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน2าท่ี 

 ๔.๕    อัตราเงินเดือนท่ีจะได%รับ 
เป"นไปตามบัญชีเงินเดือนท่ี ก.อบต. กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งสําหรับตําแหน�งของผู2มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน 
องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ�  จังหวัดชัยภูมิ 

ลงวันท่ี   ๓   ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
(แนบท2ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  ลงวันท่ี  ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๘) 

 เร่ือง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล 
................................................................... 

 

๕.ตําแหน
ง  นายช
างโยธา  
 ๕.๑  หน%าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต2นเกี่ยวกับงานช�างโยธา  ภายใต2การกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไปหรือตาม
คําสั่ง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู�อย�างกว2าง ๆ และปฏิบัติหน2าท่ีอ่ืนตามท่ีได2รับมอบหมาย 

 ๕.๒  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เป"นเจ2าหน2าท่ีขั้นต2นปฏิบัติงานท่ีค�อนข2างยากเกี่ยวกับงานช�างโยธาตามท่ีได2รับมอบหมาย  
เช�น  การช�วยออกแบบ  การควบคุม  การก�อสร2าง  และบํารุงรักษาด2านโยธา  การวางโครงการก�อสร2างใน
งานด2านช�างโยธา  การให2คําปรึกษาแนะนําท่ีเกี่ยวกับงานด2านโยธา  เช�น  ทาง  สะพาน  ช�องน้ํา  อาคาร  
อุโมงค�  เขื่อน  อาคารชลประทาน  อาคารการประปา  ท�าเทียบเรือ  สนามบิน  และสิ่งก�อสร2างอ่ืน  เป"น
ต2น  ปฏิบัติงานสํารวจต�าง ๆ เกี่ยวกับงานด2านช�างโยธา  เช�น  สํารวจทางเพ่ือการก�อสร2าง  สํารวจและ
ทดลองวัสดุ  ทดลองหาคุณสมบัติของดิน  สํารวจหาข2อมูลการจราจร  สํารวจทางอุทกวิทยา  สํารวจทาง
อุตุนิยมวิทยา  คัดลอกแบบ  เขียนแบบ  คํานวณสามัญ  ซ�อมสร2างวัสดุ  ครุภัณฑ�  เคร่ืองมือเคร่ืองใช2และ
อุปกรณ�ในการสํารวจ  ทดลองทุกชนิดให2ได2มาตรฐาน  เป"นต2น  และปฏิบัติหน2าท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวข2อง 

 ๕.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
ง 
  (๑)  ได2รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  หรือเทียบได2ไม�ต่ํากว�านี้ทางเทคนิค
วิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมสํารวจ  สถาปKตยกรรม  เทคนิคสถาปKตยกรรม  ช�างก�อสร2าง  ก�อสร2าง  
ช�างสํารวจ  ช�างโยธา  หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กําหนดว�าใช2เป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได2  หรือ 
  (๒)  ได2รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบได2ไม�ต่ํากว�านี้ทางเทคนิค
วิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมสํารวจ  สถาปKตยกรรม  เทคนิคสถาปKตยกรรม  ช�างก�อสร2าง  ก�อสร2าง  
ช�างสํารวจ  ช�างโยธาหรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กําหนดว�าใช2เป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได2 

 ๕.๔  ความรู%ความสามารถท่ีต%องการ 
  ๑)  มีความรู2ในงานช�างโยธาอย�างเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน2าท่ี 



 

 

  ๒)  มีความรู2ความเข2าใจในกฏหมายสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  กฎหมาย  
กฎ  ระเบียบและข2อบังคับอ่ืนท่ีใช2ในการปฏิบัติงานในหน2าท่ี 
  ๓)  มีความรู2ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย�างเหมาะสมแก�
การปฏิบัติงานในหน2าท่ี 
  ๔)  มีความรู2ความสามารถในการใช2ภาษาอย�างเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน2าท่ี 
  ๕)  มีความสามารถให2คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิ ธีการปฏิบัติงานท่ีอยู�ในความ
รับผิดชอบ 
  ๖)  มีความสามารถในการปฏิบัติหน2าท่ีด2วยความละเอียดแม�นยํา 

 ๕.๕    อัตราเงินเดือนท่ีจะได%รับ 
เป"นไปตามบัญชีเงินเดือนท่ี ก.อบต. กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งสําหรับตําแหน�งของผู2มีสิทธิสมัครสอบแข�งขัน 
องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ�  จังหวัดชัยภูมิ 

ลงวันท่ี   ๓   ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
(แนบท2ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  ลงวันท่ี  ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๘) 

 เร่ือง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล 
................................................................... 

 

๖. ตําแหน
ง  เจ%าพนักงานพัฒนาชุมชน  
๖.๑   หน%าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานขั้นต2นเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน  ภายใต2การกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป  หรือ
ตามคําสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู�อย�างกว2าง ๆ และปฏิบัติหน2าท่ีอ่ืนตามท่ีได2รับมอบหมาย 

 ๖.๒  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เป"นเจ2าหน2าท่ีขั้นต2นปฏิบัติงานท่ีค�อนข2างยากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนตามท่ีได2รับ
มอบหมาย  เช�น  สํารวจข2อมูลเบ้ืองต2นในเขตพัฒนาชุมชน  เพ่ือจัดทําแผนงานดําเนินการ  และสนับสนุนให2
มีการรวมกลุ�มของประชาชนประเภทต�าง ๆ แสวงหาผู2นําท2องถิ่นเพ่ือช�วยเหลือ  เป"นผู2นําและเป"นท่ีปรึกษา
กลุ�มในการพัฒนาชุมชนในท2องถิ่นของตน  ดูแล  ส�งเสริมประชาชนให2มีความสนใจ  ความเข2าใจและ
ความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชนในท2องถิ่นของตน  ร�วมทํางานพัฒนากับประชาชนในท2องถิ่นอย�างใกล2ชิด  
ให2คําแนะนําและฝZกอบรมประชาชนในท2องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ
เพ่ิมรายได2ต�อครอบครัวในด2านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  อํานวยความสะดวกและ
ประสานงานกับหน�วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข2อง  เพ่ือช�วยเหลือประชาชนในท2องถิ่นทุกด2าน  ติดตามผลงานและ
จัดทํารายงานต�าง ๆ และปฏิบัติหน2าท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวข2อง 

 ๖.๓  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
ง 
  ๑)  ได2รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท�าได2ไม�ต่ํา
กว�านี้ทุกสาขา ท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรองหรือ 
  ๒)  ได2รับประกาศนียบัตรวิชาชีพสั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบเท�าได2ไม�ต่ํากว�านี้ทุกสาขาท่ีก.พ. 
ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง 

 ๖.๔  ความรู%ความสามารถท่ีต%องการ 
  ๑)  มีความรู2ในการพัฒนาชุมชนอย�างเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน2าท่ี 
  ๒)  มีความรู2ความเข2าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบและข2อบังคับอ่ืนท่ีใช2ในการปฏิบัติงานในหน2าท่ี 



 

 

  ๓)  มีความรู2ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย�างเหมาะสมแก�
การปฏิบัติงานในหน2าท่ี 
  ๔)  มีความรู2ความสามารถในการใช2ภาษาอย�างเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน2าท่ี 
  ๕)  มีความสามารถในการปฏิบัติหน2าท่ีด2วยความละเอียดแม�นยํา 
  ๖)  มีความสามารถในการให2คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในท่ีอยู�ใน
ความรับผิดชอบ 

 ๖.๕ อัตราเงินเดือนท่ีได%รับ 
 เป"นไปตามบัญชีเงินเดือนท่ี ก.อบต. กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผนวก  ข. 
หลักสูตรการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข2ารับราชการเป"นพนักงานส�วนตําบล 

องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ�  จังหวัดชัยภูมิ 
ลงวันท่ี  ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

(แนบท2ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  ลงวันท่ี   ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘) 
 เร่ือง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล 

................................................................... 

หลักสูตรการสอบแข
งขัน  สายงานท่ีเร่ิมต%นจากระดับ  ๓  ได2แก� 
 ๑  ตําแหน�ง  เจ2าหน2าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน 
 ๒.  ตําแหน�ง  นักวิชาการสาธารณสุข 

๑.  ภาคความรู%ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
ให2ทดสอบโดยข2อสอบปรนัย  เลือกตอบ  แบบ  ๔  ตัวเลือก  ในความรู2ความสามารถท่ัวไป  ดังนี้ 

๑.๑  วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห:และสรุปเหตุผล (  ๒๕  คะแนน) 
(๑) สรุปประเด็นหรือจับประเด็นในข2อความหรือเร่ืองราว 
(๒) วิเคราะห�เหตุการณ�ปKจจุบันด2านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
(๓)  ความสามารถทางคณิตศาสตร�ในการพิจารณาตัวเลข  และการคํานวณ  โดยใช2

ความรู2พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร�  เกี่ยวกับเลขคู�  เลขคี่  สถิติ  ร2อยละ  การหาพ้ืนท่ี 
(๔)  การใช2เหตุผลเป"นรูปภาพ  ได2แก�  แบบอนุกรมมิติ  แบบซ2อนภาพ  และแบบ

อุปมา-อุปไมย 

  ๑.๒  วิชาภาษาไทย  ( ๒๕  คะแนน) 
       (๑) การสรุปและตีความ  (๑๐  คะแนน)  ดังนี้ 

๑) การสรุปความจากบทความสั้น ๆ  
         ๒)  การวิเคราะห�ทัศนะของผู2เขียน 
                           ๓)  การตีความหรือแปลความหมายจากสํานวน  คําคม  คําพังเพย 
        ๔)  การแปลความหมายจากบทประพันธ� 
     (๒)  การใช2ภาษา (๑๕  คะแนน)  ดังนี้ 
    ๑)  การสะกดคําในภาษาไทย 
    ๒)  การอ�านออกเสียงคําประเภทต�าง ๆ  
    ๓)  การเลือกใช2คํา  ได2แก�  คํานาม  คําสรรพนาม  คํากริยา  คําสันธาน  
และคําราชาศัพท� 



 

 

  ๑.๓  วิชาความรู2พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ (๕๐  คะแนน) 
    ๑)  พระราชกฤษฎีกาว�าด2วยหลกัเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการ
บ2านเมืองท่ีดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
    ๒)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.  
๒๕๓๗  แก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน 
    ๓)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให2แก�
องค�กรปกครองส�วนท2องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒  แก2ไขเพ่ิมเติมถึงปKจจุบัน 
    ๔)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด2วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  
แก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผนวก  ข. 
หลักสูตรการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข2ารับราชการเป"นพนักงานส�วนตําบล 

องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ�  จังหวัดชัยภูมิ 
ลงวันท่ี  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

(แนบท2ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  ลงวันท่ี   ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘) 
 เร่ือง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล 

................................................................... 

หลักสูตรการสอบแข
งขัน  สายงานท่ีเร่ิมต%นจากระดับ  ๒  ได2แก� 
๑ ตําแหน�ง  เจ2าพนักงานธุรการ 
๒.  ตําแหน�ง  เจ2าพนักงานจัดเก็บรายได2 
๓.  ตําแหน�ง  เจ2าพนักงานพัฒนาชุมชน   
๔.  ตําแหน�ง  นายช�างโยธา 

๑.  ภาคความรู%ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
ให2ทดสอบโดยข2อสอบปรนัย  เลือกตอบ  แบบ  ๔  ตัวเลือก  ในความรู2ความสามารถท่ัวไป  ดังนี้ 

๑.๑  วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห:และสรุปเหตุผล (  ๒๕  คะแนน) 
(๑) สรุปประเด็นหรือจับประเด็นในข2อความหรือเร่ืองราว 
(๒) วิเคราะห�เหตุการณ�ปKจจุบันด2านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
(๓)  ความสามารถทางคณิตศาสตร�ในการพิจารณาตัวเลข  และการคํานวณ  โดยใช2

ความรู2พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร�  เกี่ยวกับเลขคู�  เลขคี่  สถิติ  ร2อยละ  การหาพ้ืนท่ี 
(๔)  การใช2เหตุผลเป"นรูปภาพ  ได2แก�  แบบอนุกรมมิติ  แบบซ2อนภาพ  และแบบ

อุปมา-อุปไมย 

  ๑.๒  วิชาภาษาไทย  ( ๒๕  คะแนน) 
       (๑) การสรุปและตีความ  (๑๐  คะแนน)  ดังนี้ 

๑) การสรุปความจากบทความสั้น ๆ  
         ๒)  การวิเคราะห�ทัศนะของผู2เขียน 
                           ๓)  การตีความหรือแปลความหมายจากสํานวน  คําคม  คําพังเพย 
        ๔)  การแปลความหมายจากบทประพันธ� 
     (๒)  การใช2ภาษา (๑๕  คะแนน)  ดังนี้ 
    ๑)  การสะกดคําในภาษาไทย 
    ๒)  การอ�านออกเสียงคําประเภทต�าง ๆ  



 

 

    ๓)  การเลือกใช2คํา  ได2แก�  คํานาม  คําสรรพนาม  คํากริยา  คําสันธาน  
และคําราชาศัพท� 
  ๑.๓  วิชาความรู2พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ (๕๐  คะแนน) 
    ๑)  พระราชกฤษฎีกาว�าด2วยหลกัเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการ
บ2านเมืองท่ีดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
    ๒)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.  
๒๕๓๗  แก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน 
    ๓)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให2แก�
องค�กรปกครองส�วนท2องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒  แก2ไขเพ่ิมเติมถึงปKจจุบัน 
    ๔)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด2วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  
แก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข2ารับราชการเป"นพนักงานส�วนตําบล 
องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ�  จังหวัดชัยภูมิ 

ลงวันท่ี  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
(แนบท2ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  ลงวันท่ี   ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘) 

 เร่ือง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล 
................................................................... 

 
หลักสูตรการสอบแข
งขันภาคความรู%ความสามารถเฉพาะตําแหน
ง  (ภาค ข) (๑๐๐  คะแนน)  
  ตําแหน
ง  เจ%าหน%าท่ีวิเคราะห:นโยบายและแผน    

ทดสอบโดยข2อสอบปรนัย  เลือกตอบ  แบบ  ๔  ตัวเลือก  ในความรู2ความสามารถ  ดังต�อไปนี้ 
๑) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  และแก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน 
๒) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  และแก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน 
๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 
๔) พระราชบัญญัติป[องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
๕) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดนิ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด2วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท2องถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๔๑ แก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน 
๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด2วยข2อบังคับการประชุมสภาท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

แก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน 
๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด2วยการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
๙) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด2วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๑๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับปKจจุบัน 

 

การสอบแข
งขันภาคความเหมาะสมกับตําแหน
ง (ภาค ค ) (๑๐๐  คะแนน) 
ตําแหน
ง  เจ%าหน%าท่ีวิเคราะห:นโยบายและแผน   
 ประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งและหน2าท่ี  ดังนี้ 

๑)  ประวัติส�วนตวั 
๒) ประวัติทางการศึกษา 
๓) ประวัติการทํางาน 



 

 

๔) ความสามารถพิเศษท่ีเกิดประโยชน�ต�อการปฏิบัติราชการ 
๕) ท�วงที  วาจา 
๖) อุปนิสัย 
๗) อารมณ� 
๘) ทัศนคต ิ
๙) จริยธรรมและคุณธรรม 
๑๐) ปฏิภาณไหวพริบ 
๑๑) ความคิดสร2างสรรค� 
๑๒) บุคลิกภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข2ารับราชการเป"นพนักงานส�วนตําบล 
องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ�  จังหวัดชัยภูมิ 

ลงวันท่ี  ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
(แนบท2ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  ลงวันท่ี   ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘) 

 เร่ือง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล 
................................................................... 

 
หลักสูตรการสอบแข
งขันภาคความรู%ความสามารถเฉพาะตําแหน
ง  (ภาค ข) (๑๐๐  คะแนน) 
  ตําแหน
ง  นักวิชาการสาธารณสุข    

ทดสอบโดยข2อสอบปรนัย  เลือกตอบ  แบบ  ๔  ตัวเลือก  ในความรู2ความสามารถ  ดังต�อไปนี้ 
๑) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.  ๒๔๗๕ 
๒) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  และแก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน 
๓) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  และแก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน 
๔) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
๕) พระราชบัญญัตโิรคพิษสุนัขบ2า พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
๖) พระราชบัญญัติป[องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
๗) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดนิ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๘) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยข2อบังคับการประชุมสภาท2องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  

แก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน 
๑๐) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด2วยการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

การสอบแข
งขันภาคความเหมาะสมกับตําแหน
ง (ภาค ค ) (๑๐๐  คะแนน) 
ตําแหน
ง  นักวิชาการสาธารณสุข  
 ประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งและหน2าท่ี  ดังนี้ 

๑) ประวัติส�วนตวั 
๒) ประวัติทางการศึกษา 
๓) ประวัติการทํางาน 
๔) ความสามารถพิเศษท่ีเกิดประโยชน�ต�อการปฏิบัติราชการ 



 

 

๕) ท�วงที  วาจา 
๖) อุปนิสัย 
๗) อารมณ� 
๘) ทัศนคต ิ
๙) จริยธรรมและคุณธรรม 
๑๐) ปฏิภาณไหวพริบ 
๑๑) ความคิดสร2างสรรค� 
๑๒) บุคลิกภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข2ารับราชการเป"นพนักงานส�วนตําบล 
องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ�  จังหวัดชัยภูมิ 

ลงวันท่ี  ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
(แนบท2ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  ลงวันท่ี   ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘) 

 เร่ือง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล 
................................................................... 

 
หลักสูตรการสอบแข
งขันภาคความรู%ความสามารถเฉพาะตําแหน
ง  (ภาค ข) (๑๐๐  คะแนน) 
  ตําแหน
ง  เจ%าพนักงานธุรการ    

ทดสอบโดยข2อสอบปรนัย  เลือกตอบ  แบบ  ๔  ตัวเลือก  ในความรู2ความสามารถ  ดังต�อไปนี้ 
๑)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก2ไข

เพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน 
๒) พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ2าหน2าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๔) พระราชบัญญัติข2อมูลข�าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๕) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด2วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  แก2ไขเพ่ิมเติม

จนถึงปKจจุบัน 
๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด2วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วน

ท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  และแก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน 
๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด2วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 

๒๕๔๔ 
๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยข2อบังคับการประชุมสภาท2องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๗  แก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน 
๑๐)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด2วยการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

การสอบแข
งขันภาคความเหมาะสมกับตําแหน
ง (ภาค ค )  (๑๐๐  คะแนน) 
ตําแหน
ง  เจ%าพนักงานธุรการ 
 ประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งและหน2าท่ี  ดังนี้ 



 

 

๑)  ประวัติส�วนตวั 
๒) ประวัติทางการศึกษา 
๓) ประวัติการทํางาน 
๔) ความสามารถพิเศษท่ีเกิดประโยชน�ต�อการปฏิบัติราชการ 
๕) ท�วงที  วาจา 
๖) อุปนิสัย 
๗) อารมณ� 
๘) ทัศนคต ิ
๙) จริยธรรมและคุณธรรม 
๑๐) ปฏิภาณไหวพริบ 
๑๑) ความคิดสร2างสรรค� 
๑๒) บุคลิกภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข2ารับราชการเป"นพนักงานส�วนตําบล 
องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ�  จังหวัดชัยภูมิ 

ลงวันท่ี  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
(แนบท2ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  ลงวันท่ี   ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘) 

 เร่ือง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล 
................................................................... 

 
หลักสูตรการสอบแข
งขันภาคความรู%ความสามารถเฉพาะตําแหน
ง  (ภาค ข) (๑๐๐  คะแนน) 
  ตําแหน
ง  เจ%าพนักงานจัดเก็บรายได%   

ทดสอบโดยข2อสอบปรนัย  เลือกตอบ  แบบ  ๔  ตัวเลือก  ในความรู2ความสามารถ  ดังต�อไปนี้ 
๑) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
๒) พระราชบัญญัติข2อมูลข�าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท2องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๔) พระราชบัญญัติภาษีป[าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๕) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
๖) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗) พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ2าหน2าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด2วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วน

ท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  และแก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน 
๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด2วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วน

ท2องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑ แก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน 
๑๐)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยวิธีการับเงิน การเบิกจ�ายเงิน  การฝากเงิน       
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท2องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
แก2ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

การสอบแข
งขันภาคความเหมาะสมกับตําแหน
ง (ภาค ค ) (๑๐๐  คะแนน) 
ตําแหน
ง  เจ%าพนักงานจัดเก็บรายได%   
 ประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งและหน2าท่ี  ดังนี้ 

๑) ประวัติส�วนตวั 
๒) ประวัติทางการศึกษา 



 

 

๓) ประวัติการทํางาน 
๔) ความสามารถพิเศษท่ีเกิดประโยชน�ต�อการปฏิบัติราชการ 
๕) ท�วงที  วาจา 
๖) อุปนิสัย 
๗) อารมณ� 
๘) ทัศนคต ิ
๙) จริยธรรมและคุณธรรม 
๑๐) ปฏิภาณไหวพริบ 
๑๑) ความคิดสร2างสรรค� 
๑๒) บุคลิกภาพ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

หลักสูตรการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข2ารับราชการเป"นพนักงานส�วนตําบล 
องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ�  จังหวัดชัยภูมิ 

ลงวันท่ี  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
(แนบท2ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  ลงวันท่ี   ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘) 

 เร่ือง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล 
................................................................... 

 
หลักสูตรการสอบแข
งขันภาคความรู%ความสามารถเฉพาะตําแหน
ง  (ภาค ข) (๑๐๐  คะแนน) 
  ตําแหน
ง  เจ%าพนักงานพัฒนาชุมชน   

ทดสอบโดยข2อสอบปรนัย  เลือกตอบ  แบบ  ๔  ตัวเลือก  ในความรู2ความสามารถ  ดังต�อไปนี้ 
๑) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
๒) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก2ไข

เพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน 
๓) พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ2าหน2าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๔) พระราชบัญญัติข2อมูลข�าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๕) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให2แก�องค�กรปกครอง

ส�วนท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   
๖) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด2วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  แก2ไขเพ่ิมเติม

จนถึงปKจจุบัน   
๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด2วยการจ�ายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพของ อปท. 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด2วยหลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู2สูงอายุของ  

 อปท.พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๐)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด2วยหลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบ้ียความพิการของ    
     อปท. พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 



 

 

การสอบแข
งขันภาคความเหมาะสมกับตําแหน
ง (ภาค ค ) (๑๐๐  คะแนน) 
ตําแหน
ง  เจ%าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 ประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งและหน2าท่ี  ดังนี้ 

๑) ประวัติส�วนตวั 
๒) ประวัติทางการศึกษา 
๓) ประวัติการทํางาน 
๔) ความสามารถพิเศษท่ีเกิดประโยชน�ต�อการปฏิบัติราชการ 
๕) ท�วงที  วาจา 
๖) อุปนิสัย 
๗) อารมณ� 
๘) ทัศนคต ิ
๙) จริยธรรมและคุณธรรม 
๑๐)ปฏิภาณไหวพริบ 
๑๑)ความคิดสร2างสรรค� 
๑๒)บุคลิกภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

หลักสูตรการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข2ารับราชการเป"นพนักงานส�วนตําบล 
องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  อําเภอเกษตรสมบูรณ�  จังหวัดชัยภูมิ 

ลงวันท่ี  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
(แนบท2ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทอง  ลงวันท่ี   ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘) 

 เร่ือง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล 
................................................................... 

 
หลักสูตรการสอบแข
งขันภาคความรู%ความสามารถเฉพาะตําแหน
ง  (ภาค ข) (๑๐๐  คะแนน) 
  ตําแหน
ง  นายช
างโยธา   

ทดสอบโดยข2อสอบปรนัย  เลือกตอบ  แบบ  ๔  ตัวเลือก  ในความรู2ความสามารถ  ดังต�อไปนี้ 
๑) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  และแก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน 
๒) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  และแก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน 
๓) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก2ไข

เพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน 
๔) พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ2าหน2าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๕) พระราชบัญญัติข2อมูลข�าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖) พระราชบัญญัติป[องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดนิ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๘) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด2วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วน

ท2องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑ แก2ไขเพ่ิมเติมจนถึงปKจจุบัน 
๑๐)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด2วยการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

การสอบแข
งขันภาคความเหมาะสมกับตําแหน
ง (ภาค ค ) (๑๐๐  คะแนน) 
ตําแหน
ง  นายช
างโยธา 
 ประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งและหน2าท่ี  ดังนี้ 

๑) ประวัติส�วนตวั 
๒) ประวัติทางการศึกษา 
๓) ประวัติการทํางาน 



 

 

๔)  ความสามารถพิเศษท่ีเกิดประโยชน�ต�อการปฏิบัติราชการ 
๕) ท�วงที  วาจา 
๖) อุปนิสัย 
๗) อารมณ� 
๘) ทัศนคต ิ
๙) จริยธรรมและคุณธรรม 
๑๐) ปฏิภาณไหวพริบ 
๑๑) ความคิดสร2างสรรค� 
๑๒) บุคลิกภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 

 

 

เอกสารหมายเลข  ๑ ท2ายประกาศ 

 

 

 
ท่ี ............./...........                          ท่ีทําการ........................................  
                                                         ....................................................  

หนังสือรับรองจากนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 
อนุญาตให2สมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล 

 
เขียนท่ี............................................ 

                                                              วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ............... 
 

  ข2าพเจ2า.. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .ตําแหน�งนายกองค�การบริหารส�วนตําบล

................................อําเภอ......................................จังหวัด................................อนุญาตให2

.............................................ซึง่เป"นพนักงานส�วนตําบล  ตําแหน�ง .................................ระดับ..................

สํานัก/กอง..................องค�การบริหารส�วนตําบล..............................อําเภอ..................................จังหวัด

......................สมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล  ตามประกาศองค�การบริหารส�วน

ตําบลโนนทอง  เร่ือง รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป"นพนักงานส�วนตําบล  ขององค�การบริหาร

ส�วนตําบลโนนทอง  และยินยอมให2โอนไปแต�งตั้งให2ดํารงตําแหน�งได2หากผ�านการสอบแข�งขัน 

 

                (ลงช่ือ)................................................ 

                     (..........................................) 
นายกองค�การบริหารส�วนตําบล......................................... 


