ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง
เรื่อง รั บสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป"นพนักงานสวนตําบล
ตามที่ องคการบริ หารสวนตํ าบลโนนทอง อํ าเภอเกษตรสมบู รณ จั งหวั ด ชั ย ภู มิ จะ
ดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป" น พนั ก งานสวนตํ าบล ขององคการบริ หารสวนตํ าบลโนนทอง
จํานวน ๖ ตําแหนง
อาศั ย อํ านาจตามความในประกาศ คณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ าบลจั งหวั ด ชั ย ภู มิ
(ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริ หารสวน
ตํ า บล (แก2 ไขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวั น ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕ และมติ
คณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ าบลจั งหวั ด ชั ย ภู มิ ครั้ งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวั น ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
เห็นชอบการกําหนดขั้นตอน วิธีการและกระบวนการสอบแขงขั น เพื่อบรรจุ บุค คลเป" น พนั ก งานสวนตํ าบล
และประกาศคณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ าบลจั งหวั ด ชั ย ภู มิ เรื่อง หลั ก เกณฑและเงื่อนไขเกี่ ย วกั บ
กระบวนการสอบแขงขั น พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวั น ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกอบกั บมติ ที่ประชุ ม
คณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ าบลจั งหวั ด ชั ย ภู มิ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๐ / ๒๕๕๘ เมื่ อวั น ที่ ๒๓
กันยายน ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.) ครั้ งที่ ๑๒/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให2องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ทําการสอบแขงขั น เพื่อ
บรรจุ บุค คลเป" น พนั ก งานสวนตํ าบล ดั งนั้ น องคการบริ หารสวนตํ าบลโนนทอง จึ งประกาศ รั บสมั ค ร
สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป"นพนักงานสวนตําบล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.ตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขัน
๑.๑ เจ2าหน2าที่วิเคราะหนโยบายและแผน
๑.๒ นักวิชาการสาธารณสุข
๑.๓ เจ2าพนักงานธุรการ
๑.๔ เจ2าพนักงานจัดเก็บรายได2
๑.๕ เจ2าพนักงานพัฒนาชุมชน
๑.๖ นายชางโยธา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑
๑
๑
๑
๑
๑

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผู%มีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหนงนั้น
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปFบริบูรณ
๒.๑.๓ เป"นผู2เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ย ทรงเป" น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยด2วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๑.๔ ไมเป"นผู2ดํารงตําแหนงข2าราชการการเมือง
๒.๑.๕ ไมเป"นผู2มีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหน2 าที่ได2 ไร2 ค วามสามารถหรือจิ ต
ฟKLนเฟMอนไมสมประกอบ หรือเป"นโรคตามที่ ก.อบต. ประกาศกําหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป"นที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท2าช2างในระยะที่ปรากฏอาการเป"นที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให2โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๑.๖ ไมเป"นผู2อยูในระหวางถูกสั่งให2 พัก ราชการหรือถู ก สั่ งให2 ออกจากราชการไว2 ก อน
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลัก เกณฑและวิ ธีก ารเกี่ ย วกั บการบริ หารงานบุ ค คลของข2 าราชการองคการ
บริหารสวนตําบลตามกฏหมายวาด2วยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท2องถิ่นหรือตามกฏหมายอื่น
๒.๑.๗ ไมเป"นผู2บกพรองในศีลธรรมอันดี จนเป"นที่รังเกียจของสังคม
๒.๑.๘ ไมเป"นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ2าหน2าที่ในพรรคการเมือง
๒.๑.๙ ไมเป"นบุคคลล2มละลาย
๒.๑.๑๐ไมเป" น ผู2 เ คยต2 องรั บโทษจํ าคุ ก โดยคํ าพิ พากษาถึ งที่ สุ ด ให2 จํ าคุ ก เพราะกระทํ า
ความผิดอาญา เว2นแตเป"นโทษสําหรับความผิดที่ได2กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๑๑ ไมเป"นผู2ถู ก ลงโทษให2 ออก หรือปลดออก หรือไลออกจากรั ฐวิ ส าหกิ จ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
๒.๑.๑๒ ไมเป" น ผู2 เ คยถู ก ลงโทษให2 ออก หรื อปลดออก เพราะกระทํ าผิ ด วิ นั ย ตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุ ค คลของข2 าราชการองคการบริ หาร
สวนตําบลตามกฏหมายวาด2วยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท2องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น

๒.๑.๑๓ ไมเป"นผู2เคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทํ าผิ ด วิ นั ย ตามมาตรฐานทั่ ว ไปหรือ
หลั ก เกณฑและวิ ธีก ารเกี่ ย วกั บการบริ หารงานบุ ค คลของข2 าราชการองคการบริ หารสวนตํ าบล ตาม
กฎหมายวาด2วยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท2องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑.๑๔ ไมเป"นผู2เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข2ารับราชการ
สํ าหรั บพระภิ ก ษุ ส งฆ หรื อสามเณร ไมมี สิ ทธิ ส มั ค รสอบหรือเข2 าสอบแขงขั น
ตามนั ย หนั งสือกรมสารบรรณคณะรั ฐมนตรี ฝR ายบริ หาร ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑ ลงวั น ที ๒๗ มิ ถุ น ายน
๒๕๐๑ และตามความใน ข2อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผู2 มี สิ ทธิ ส มั ค รสอบแขงขั น ปรากฏตามภาคผนวก ก
แนบท2ายประกาศนี้
๓. วิธีการสมัครสอบแขงขัน
ผู2 ที่มี ค วามประสงคจะสมั ค รสอบแขงขั น ฯ สมั ค รด2 ว ยตนเองที่ หอประชุ ม หาดน้ํ าพรม
องคการบริ หารสวนตํ าบลโนนทอง อํ าเภอเกษตรสมบู รณ จั งหวั ด ชั ย ภู มิ ตั้ งแตวั น ที่ ๔ มกราคม
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอี ย ดได2 ที่ที่ทํา
การองคการบริ ห ารสวนตํ า บลโนนทอง อํ าเภอเกษตรสมบู รณ จั งหวั ด ชั ย ภู มิ หรื อ ทางเว็ ปไซต
www.tambonnonthong.go.th/ หรือสํานักงานสงเสริมการปกครองท2องถิ่นจังหวั ด ทุ ก จั งหวั ด หรื อทาง
หมายเลขโทรศัพท ๐๙๘-๖๑๔๒๙๒๗,๐๘๙-๒๘๖๗๙๒๗
๔.เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบแขงขัน
๔.๑ ใบสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ (ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลโนนทองกําหนด)
๔.๒ รูปถายหน2าตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํ าถายไมเกิ น ๑ ปF ขนาด ๑
นิ้วจํานวน ๓ รูปและให2ผู2สมัครเขียนชื่อ – สกุล ตําแหนงที่สมัครหลังรูปถายด2วยตัวบรรจง
๔.๓ สํ า เนาปริ ญ ญาบั ต รและระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นที่ แ สดงวาเป" น ผู2 ที่มี คุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาตรงตามตําแหนงที่สมัครสอบอยางละ ๑ ฉบับ (รวม ๒ ฉบับ) โดยยื่นฉบับภาษาไทย
๔.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ2าหน2าที่ของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สําเนาทะเบียนบ2าน จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรั บ รองแพทยที่ แ สดงวาไมเป" น หรือโรคต2 อ งห2 ามตามประกาศคณะกรรมการ
ข2าราชการองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดชัยภูมิกําหนด ซึ่งแพทยออกให2ไมเกิน ๑ เดือนนั บถึ งวั น ปX ด
รับสมัคร

๔.๗ หนั งสือ รั บรองจากผู2 บังคั บบั ญ ชา ในกรณี ที่ผู2 ส มั ค รสอบที่ เ ป" น ข2 าราชการหรื อ
พนักงานสวนท2องถิ่น และประสงคจะสมัครสอบในตําแหนงที่มีระดับไมสูงกวาตํ าแหนงที่ ต นดํ ารงอยู ซึ่ งใช2
คุณวุฒิเดียวกับตําแหนงที่ตนดํารงอยู จะต2องยื่นหนังสือรั บรองจากผู2 บังคั บบั ญ ชา ซึ่ งเป" น ผู2 มี อํานาจสั่ ง
บรรจุอนุญาตให2มาสมัครสอบแขงขันได2 หากผู2สมัครสอบรายใดไมนําหนั งสือรั บรองดั งกลาวมายื่น พร2 อม
หลักฐานการสมัครสอบอื่นถือวาเป"นผู2ไมมีสิทธิสมัครสอบหรือถ2าเป"นผู2สอบแขงขันได2 จะถูกยกเลิก การขึ้ น
บัญชีการสอบแขงขันได2 ผู2สมัครสอบจะเรียกร2องสิทธิใด ๆ ไมได2 และจะไมได2รับการพิจารณารั บย2 ายหรือ
โอนเพื่อบรรจุและแตงตั้งเข2ารับราชการเป"นพนักงานสวนตําบล
๔.๘ สําเนาหลั ก ฐานอื่น ๆ เชน หลั ก ฐานการเปลี่ ย นชื่อตั ว ชื่อสกุ ล ทะเบี ย นสมรส
ใบรับรองผานการเกณฑทหาร (ส.ด.๘),(ส.ด.๙),(ส.ด.๔๓) ถ2ามี สําเนาเอกสารทุ ก ฉบั บผู2 ส มั ค รสอบต2 อง
ลงลายมือชื่อรับรองด2วยตนเอง
๕.เงื่อนไขการรับสมัครสอบแขงขัน
๕.๑ ผู2สมัครสอบจะต2องเป"นผู2มีคุณวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามคุ ณ สมบั ติ ข องผู2 มี สิ ทธิ ส มั ค ร
สอบในข2อ ๒.๒ และต2องเป"นผู2มีวุฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามตํ าแหนงที่ ส มั ค รสอบ ซึ่ งสํ าเร็ จ การศึ ก ษาและ
ได2รับอนุมัติจากผู2มีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้นภายในวันปXดรับสมัครสอบ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบี ย บเกี่ ย วกั บการสํ าเร็ จ การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป"นเกณฑ
๕.๒ การสมัครสอบตามขั้นตอนข2างต2นถือวาผู2สมัครสอบเป"นผู2ลงลายมือชื่อ และรั บรอง
ความถูกต2องของข2อมูลดังกลาว
๕.๓ ผู2สมัครจะต2องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองวา เป" น ผู2 มี คุ ณ สมบั ติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร และต2องกรอกรายละเอียดตาง ๆ ให2ถูกต2องครบถ2วนตรงตามความเป"นจริง ใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู2สมัครสอบ หรือตรวจพบวา เอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู2ส มั ค รสอบ
นํามายื่นไมตรงหรือไมเป"นไปตามประกาศรั บสมั ค รสอบ องคการบริ หารสวนตํ าบลโนนทอง จะถือวา
ผู2สมัครสอบเป"นผู2ขาดคุณสมบัติในการสมั ค รสอบครั้ งนี้ ม าตั้ งแตต2 น และจะไมคืน คาธรรมเนี ย มในการ
สมัครสอบ
๖. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบแขงขัน
ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ าบลจั งหวั ด ชั ย ภู มิ เรื่อง หลั ก เกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริ หารสวนตํ าบล (แก2ไขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บที่ ๓๐) พ.ศ.

๒๕๕๖ สํ าหรั บการสอบภาคความรู2 ค วามสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก) ภาคความรู2 ค วามสามารถเฉพาะ
สําหรับตําแหนง (ภาค ข ) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) อัตราตําแหนงละ ๓๐๐ บาท
คาธรรมเนียมการสอบจะไมจายคืน ให2ไมวากรณีใด ๆ เว2 น แตจะเสนอให2 ค ณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล พิจารณายกเว2นเป"นรายกรณีไป
๗.หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
หลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารสอบแขงขั น ปรากฏในรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รและวิ ธี ก าร
สอบแขงขัน (รายละเอียดตาม ผนวก ข . แนบท%ายประกาศนี้)
๘. หลักปฏิบัติในการเข%าห%องสอบ
จะประกาศให2ทราบพร2อมประกาศรายชื่อผู2มีสิทธิสอบ
๙. หลักเกณฑ:การตัดสิน
๙.๑ ต2องได2รับคะแนนภาคความรู2ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ไมน2อยกวา ร2อยละ ๖๐
๙.๒ ต2องได2รับคะแนนภาคความรู2 ค วามสามารถเฉพาะตํ าแหนง (ภาค ข) ไมน2 อยกวา
ร2อยละ ๖๐
๙.๓ ต2องได2รับคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) ไมน2อยกวาร2อยละ ๖๐
โดยต2 องนํ า คะแนนจากการสอบภาความรู2 ค วามสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก) ภาคความรู2
ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) มารวมกันเพื่อนํามา
จัดเรียงลําดับ (ตามข2อ ๑๐ )
๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผู%สอบแขงขันได%
๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู2สอบแขงขั น ได2 จะเรี ย งลํ าดั บที่ จ ากผู2 ส อบได2 ค ะแนนรวมสู งลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่มีผู2สอบได2คะแนนรวมเทากันให2ผู2สอบได2คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค
ค) มากกวาเป"นผู2อยูในลําดับที่สูงกวา ได2คะแนนภาคความเหมาะสมกั บตํ าแหนง (ภาค ค) เทากั น ให2
ผู2สอบได2คะแนนภาคความรู2ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) มากกวาเป" น ผู2 อยู ในลํ าดั บที่ สู ง
กวา ถ2าได2คะแนนภาคความรู2ความสามารถเฉพาะสํ าหรั บตํ าแหนง (ภาค ข) เทากั น ให2 ผู2ได2 ค ะแนนวิ ชา
ความรู2พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู2ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกวาเป"นผู2อยู ในลํ าดั บ
ที่สูงกวา ถ2ายังได2คะแนนเทากันอีกให2ผู2ที่สมัครสอบกอนเป"นผู2อยูในลําดับที่สูงกวา ทั้งนี้ ให2พิจ ารณาจาก
เอกสารในการสมัครสอบ

๑๐.๒ บัญชีผู2สอบแขงขันได2ให2ใช2ได2ไมเกิน ๒ ปF นับแตวันประกาศขึ้น บั ญ ชี แตถ2 ามี ก าร
สอบแขงขันอยางเดียวกันนั้นอีกและได2ขึ้นบัญชีผู2สอบแขงขันได2ใหมแล2ว บั ญ ชี ส อบแขงขั น ได2 ค รั้ งกอนเป" น
อันยกเลิก เว2นแตได2มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้ง หรือได2มีการขอใช2บัญชีผู2สอบแขงขันได2 และได2
มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแตงตั้งภายในอายุบัญชีที่กําหนดไว2 และตอมาบัญชีได2ครบระยะเวลาตามที่
ระบุหรือกอนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู2สอบแขงขันได2ใหม ให2ถือวาผู2นั้นยังมีสิทธิได2รับการบรรจุ แตงตั้ ง แต
ทั้งนี้ผู2นั้นจะต2องไปรายงานตัวตอองคกรปกครองสวนท2องถิ่นที่จะบรรจุแตงตั้ งไมเกิ น ๓๐ วั น นั บแตวั น
ถัดจากวันที่บัญชีผู2สอบแขงขันได2นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ หรือวั น ที่ ประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู2 ส อบแขงขั น ได2
ใหม แล2วแตกรณี
๑๑. เงื่อนไขการบรรจุแตงตั้ง
๑๑.๑ การบรรจุ แตงตั้ งผู2 ส อบแขงขั น ได2 จ ากบั ญ ชี ผู2 ส อบแขงขั น นี้ ผู2 นั้ น จะต2 องดํ ารง
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนท2องถิ่นที่บรรจุแตงตั้งเป"นไปตามหลักเกณฑ ที่ ก.อบต. กํ าหนด จึ งจะขอ
โอนไปสังกัดหนวยงานราชการหรือองคกรปกครองสวนท2องถิ่นอื่นได2
๑๑.๒ การบรรจุบุคคลเข2ารับราชการ ให2บรรจุและแตงตั้งจากผู2สอบแขงขันได2ในตําแหนง
นั้นหรือตําแหนงอื่นที่กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรั บตํ าแหนงตรงกั น กั บคุ ณ วุ ฒิ ที่ผู2 นั้ น นํ ามา
สมัครสอบแขงขัน และเป"นตําแหนงที่เกี่ยวข2องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข2 าราชการและ
พนักงานสวนท2องถิ่นกําหนดโดยต2องเรียกบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู2สอบแขงขันได2
๑๑.๓ การรับโอนผู2 ส อบแขงขั น ได2 ซึ่ งเป" น ข2 าราชการประเภทอื่น ให2 ระบุ ว าจะรั บโอนมา
บรรจุแตงตั้งในตําแหนงที่ได2รับบรรจุแตงตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว2 เว2 น แตหนวย
ดําเนินการสอบแขงขัน จะประกาศเป"นการลวงหน2าวาจะรับโอนในตําแหนงและระดั บเดิ ม หรือเที ย บเทาที่
ไมสูงกวาระดับในระดับควบและอัตราเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม
๑๒ การอนุญาตให%ใช%บัญชี
จะอนุญาตให2ใช2บัญชีได2เป"นไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่ ก.อบต. กําหนด
๑๓ การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย
ผู2ใดได2รับการขึ้นบัญชีผู2สอบแขงขั น ได2 ถ2 ามี ก รณี อยางใดอยางหนึ่ งดั งตอไปนี้ให2 เ ป" น อั น
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู2นั้นในบัญชีผู2สอบแขงขันได2 คือ

๑๓.๑ ผู2นั้นได2ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้ง เมื่อมี ก ารเรี ย กรายงานตั ว เพื่อบรรจุ
แตงตั้ง
๑๓.๒ ผู2นั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข2ารับราชการภายในเวลาที่ เ จ2 าของบั ญ ชี ผู2
สอบแขงขันได2กําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจ2งให2 ทราบกํ าหนดเวลาลวงหน2 าไมน2 อย
กวา ๑๐ วัน นับตั้งแตวันที่ที่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียน
๑๓.๓ ผู2นั้นมีเหตุไมอาจเข2าปฏิบัติหน2าที่ราชการได2ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุ และแตงตั้ ง
ในตําแหนงที่สอบได2
๑๓.๔ ผู2นั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันได2โดยการโอนแต
สวนราชการที่จะบรรจุไมรับโอน และได2แจ2งให2ทราบลวงหน2าแล2ววาจะไมรับโอน ผู2นั้นจึงไมประสงคจะรั บ
การบรรจุ
๑๓.๕ ผู2นั้นได2รับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได2ไปแล2ว ให2ย กเลิ ก การขึ้ น บั ญ ชี
ผู2นั้นไว2ในบัญชีผู2สอบแขงขันได2ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
การยกเลิกการขึ้ น บั ญ ชี เ ฉพาะรายตามข2 อ (๑๓.๓) เนื่องจากไปรั บราชการทหารตาม
กฏหมายวาด2วยการับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไมมีความเสี ย หายและประสงคจะเข2 า
รับราชการในตําแหนงที่สอบได2และบัญชีนั้นยังไมยกเลิก ให2ขึ้นบัญชีผู2นั้นไว2ในบัญชีเดิมเป" น ลํ าดั บแรกที่ จ ะ
บรรจุในครั้งตอไป
การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (๑๓.๓) ถ2าบัญชีนั้นยังไมยกเลิกและเจ2 าของบั ญ ชี
พิจารณาเห็นวามีเหตุจําเป"นอันสมควรจะอนุมัติให2ขึ้นบั ญ ชี ผู2 นั้ น ไว2ในบั ญ ชี เ ดิ ม ในลํ าดั บสุ ด ท2 ายเพื่อบรรจุ
แตงตั้งตอไปก็ได2
๑๔. กรณีการพบทุจริตในการดําเนินการสอบแขงขัน
กรณีที่มีการตรวจพบวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต อันอาจทําให2 เ กิ ด ความไมเป" น
ธรรมในระหวางดําเนินการสอบแขงขัน ให2ถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือขึ้ น
บัญชีผู2สอบแขงขันได2และการประกาศยกเลิกบัญชีผู2สอบแขงขันได2ของข2าราชการองคการบริหารสวนตํ าบล
กรณีผู2ดําเนินการสอบแขงขันทุจริตหรือสอวาทุจริตในการสอบแขงขัน
องคการบริ หารสวนตํ า บลโนนทอง โดยสถาบั น การศึ ก ษาที่ ได2 รั บการคั ด เลือกเป" น
ผู2ดําเนินการสอบแขงขัน โดยยึดหลักความรู2ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป" น ธรรม อยา
หลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสิน ให2 แกบุ ค คล หรือกลุ มบุ ค คลหรือผู2 ที่อ2างวาสามารถชวยเหลือให2 ส อบได2
และหากผู2ใดได2ทราบขาวประการใดเกี่ย วกั บการแอบอ2 าง หรือทุ จ ริ ต เพื่อให2 ส อบได2โปรดแจ2 ง องคการ

บริหารสวนตําบลโนนทอง ทางโทรศัพทมือถือหมายเลข ๐๘๙-๘๔๕๒๔๔๗ เพื่อตรวจสอบข2 อเท็ จ จริ ง
และดําเนินการตามกฎหมายตอไป
จึงประกาศให2ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง
ประธานกรรการดําเนินการสอบแขงขันฯ

ผนวก ก.
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงของผู2มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง อํ าเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
(แนบท2ายประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)
เรื่อง รั บสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป"นพนักงานสวนตําบล
...................................................................
๑. ตําแหนง เจ%าหน%าที่วิเคราะห:นโยบายและแผน
๑.๑หน%าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้ น ต2 น เกี่ ย วกั บการวิ เ คราะหนโยบายแผน ภายใต2 ก ารกํ ากั บตรวจสอบโดย
ใกล2ชิดและปฏิบัติหน2าที่อื่นตามที่ได2รับมอบหมาย
๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป"นเจ2าหน2าที่ชั้นต2นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผนโดย
ปฏิบัติหน2าที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ทําหน2าที่ชวยศึ ก ษา วิ เ คราะห วิ จั ย ประสานแผน
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกํ าหนดนโยบาย จั ด ทํ าแผนหรือโครงการติ ด ตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึ่งอาจเป"นนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้ งนี้ อาจเป" น นโยบายแผนงาน
และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แล2วแตกรณี และปฏิ บัติ หน2 าที่ อื่น
ที่เกี่ยวข2อง
๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได2 รับ ปริ ญ ญาตรี หรื อเที ย บได2ไมต่ํ ากวานี้ ทางสั งคมศาสตร การวางแผน วิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใช2เป"น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ าหรั บ
ตําแหนงนี้ได2
๑.๔ ความรู%ความสามารถที่ต%องการ
๑) มี ค วามรู2ในวิ ชาการวิ จั ย ทางสั งคมศาสตร การวางแผน และการบริ หารอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหน2าที่
๒) มีความรู2ความเข2าใจในกฎหมายวาด2วยระเบียบข2าราชการพลเรือน กฎหมาย วาด2 ว ย
ระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข2อบังคับอื่นที่ใช2ในการปฏิบัติงานในหน2าที่
๓) มีความรู2 ทั่ว ไปเกี่ ย วกั บเหตุ ก ารณปK จ จุ บัน ในด2 านการเมือง เศรษฐกิ จ และสั งคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย

๔) มีความรู2ความสามารถในการใช2ภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหน2าที่
๕) มีความสามารถในการศึกษา หาข2อมูล วิเคราะหปKญหา และสรุปเหตุผล
๑.๕ อัตราเงินเดือนที่จะได%รับ
เป"นไปตามบัญชีเงินเดือนที่ ก.อบต. กําหนด

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงของผู2มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง อํ าเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
(แนบท2ายประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)
เรื่อง รั บสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป"นพนักงานสวนตําบล
...................................................................
๒ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
๒.๑ หน%าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต2นเกี่ยวกับวิชาการการสงเสริ ม สุ ข ภาพ ภายใต2 ก ารกํ ากั บตรวจสอบโดย
ใกล2ชิด และปฏิบัติหน2าที่อื่นตามที่ได2รับมอบหมาย
๒.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป"นเจ2าหน2 าที่ ขั้ น ต2 น ปฏิ บัติ งานที่ ย ากพอสมควร เกี่ ย วกั บวิ ชาการสงเสริ ม สุ ข ภาพโดย
ปฏิบัติหน2าที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน รวมศึกษา หาข2 อมู ล วิ เ คราะหวิ จั ย เพื่อพิ จ ารณา
เกี่ยวกั บวิ ธีก าร แก2ไขปK ญ หา รวมทั้ งการกํ าหนดมาตรฐานงานสงเสริ ม สุ ข ภาพ ปฏิ บัติ งานทางด2 าน
สงเสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย แมและเด็ ก วางแผนครอบครั ว สงเสริ ม ภาวะโภชนาการ ให2 ค วามรู2 ด2 า น
สาธารณสุ ข แกประชาชน ครู นั ก เรี ย น ตลอดจนการเผยแพร และจั ด อบรมเจ2 าหน2 าที่ ปฏิ บัติ งาน
สาธารณสุขในสวนภูมิภาคและบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวข2องกับการสงเสริมสุขภาพ รวมดํ าเนิ น การนิ เ ทศงาน
ควบคุม ติดตามและประเมิ น ผลการสงเสริ ม สุ ข ภาพ โดยการตรวจความถู ก ต2 องของรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน วิเคราะหข2อมูล สถิติเพื่อประกอบการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานตาม โครงการเฉพาะเรื่อง
หรืองานสงเสริมสุขภาพตามแผนพั ฒ นาสาธารณสุ ข จั ด หาและสรรหาเวชภั ณ ฑ เครื่องมือ อุ ปกรณ
การแพทยที่ใช2สําหรับการดําเนินงาน สงเสริมสุขภาพ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิ บาล งาน
ควบคุมโรค เชน บําบัดรักษาโรคติดตอมาลาเรีย โรคเรื้อรั ง การสุ ข าภิ บาลโรงเรี ย น จั ด หาน้ํ าสะอาด
ค2นหาผู2ปRวย เสริมสร2างภูมิคุ2มกันโรค เป"นต2น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข2อง
๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได2รับปริญญาตรีหรือเทียบได2ไมต่ํากวานี้ทางสาธารณสุ ข ศาสตร การพยาบาลสุ ข ศึ ก ษา
หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใช2เป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได2

๒.๔ ความรู%ความสามารถที่ต%องการ
๑) มีความรู2ในวิชาการสงเสริมสุขภาพอยางเหมาสมแกการปฏิบัติงานในหน2าที่
๒) มีความรู2ความเข2าใจในกฏหมายวาด2 ว ยระเบี ย บข2 าราชการพลเรือนกฏหมายวาด2 ว ย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข2อบังคับอื่นที่ใช2ในการปฏิบัติงานในหน2าที่
๓) มี ค วามรู2 ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บเหตุ ก ารณปK จ จุ บัน ในด2 านการเมือ ง เศรษฐกิ จ และสั งคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทย
๔) มีความรู2ความสามารถในการใช2ภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหน2าที่
๕) มีความสามารถในการศึกษา หาข2อมูล วิเคราะหปKญหา และสรุปเหตุผล
๒.๕ อัตราเงินเดือนที่จะได%รับ
เป"นไปตามบัญชีเงินเดือนที่ ก.อบต. กําหนด

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงของผู2มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง อํ าเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
(แนบท2ายประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)
เรื่อง รั บสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป"นพนักงานสวนตําบล
...................................................................
๓ ตําแหนง เจ%าพนักงานธุรการ
๓.๑ หน%าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ ต2 องใช2 ค วามรู2 ทางเทคนิ ค หรือวิ ชาการภายใต2 ก าร
กํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิ บัติ ที่มี อยู อยางกว2 าง ๆ และปฏิ บัติ
หน2าที่อื่นตามที่ได2รับมอบหมาย
๓.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ ต2 องใช2 ค วามรู2 ทางเทคนิ ค หรือวิ ชาการ
ตามที่ได2รับมอบหมาย เชน รางโต2 ต อบ บั น ทึ ก ยอเรื่อง รวบรวมข2 อมู ล และสถิ ติ ที่ต2 องใช2 ค วามรู2 ทาง
เทคนิ ค หรื อ วิ ชาการด2 า นใดด2 า นหนึ่ ง ได2 แก ความรู2 เ กี่ ย วกั บงานชางสาขาตาง ๆ วิ ท ยาศาสตร
วิทยาศาสตรการแพทย หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทําทะเบียนยานพาหนะการโอน
กรรมสิทธิ์ ติดตามให2มีการซอมบํารุ งรั ก ษาซอมแซมตามกํ าหนดเวลาที่ ฝR ายเทคนิ ค กํ าหนดไว2 จํ าหนาย
ยานพาหนะที่ชํารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจายพัสดุทางชาง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ ย นแปลงรายการ
เก็บรักษาและให2บริการเอกสารสําคัญของทางราชการ เชน ทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล ทะเบี ย น
ที่เกี่ยวกับการค2า และอุตสาหกรรม และงานทะเบีย นเอกสาร เกี่ ย วกั บสิ ทธิ ต าง ๆ การรวบรวมข2 อมู ล
หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป"นต2น และปฏิบัติหน2าที่อื่นที่เกี่ยวข2อง
๓.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(๑) ได2รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)หรือเทียบได2ไมต่ํากวานี้ ทุก สาขาที่
ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต.รั บรอง ซึ่ งศึ ก ษาวิ ชาคอมพิ ว เตอรมาไมน2 อยกวา ๖ หนวยกิ ต หรือผานการ
ฝZกอบรมทางด2านการใช2คอมพิวเตอรจากหนวยของรั ฐ สถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐหรือเอกชนที่ได2 รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใช2เวลาการฝZกอบรมไมน2อยกวา ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอื่น ที่
ก.ท.กําหนดวาใช2เป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได2 หรือ
(๒) ได2รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเที ย บได2ไมต่ํ ากวาทุ ก สาขาที่
ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิ ว เตอรมาไมน2 อยกวา ๖ หนวยกิ ต หรือผานการ

ฝZกอบรมทางด2านการใช2คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได2 รับการ
รับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใช2เวลาการฝZกอบรมไมน2อยกวา ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอื่น ที่
ก.ท.กําหนดวาใช2เป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได2
๓.๔ ความรู%ความสามารถที่ต%องการ
๑) มี ค วามรู2 ค วามเข2 าใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริ หารสวนตํ าบล และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบและข2อบังคับอื่นที่ใช2ในการปฏิบัติงานในหน2าที่
๒) มีความรู2ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหน2าที่
๓) มีความรู2ความสามารถในการใช2ภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหน2าที่
๔) มีความสามารถในการปฏิบัติหน2าที่ด2วยความละเอียดแมนยํา
๕) มีความสามารถในการให2คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ
๓.๕ อัตราเงินเดือนที่จะได%รับ
เป"นไปตามบัญชีเงินเดือนที่ ก.อบต. กําหนด

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงของผู2มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง อํ าเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
(แนบท2ายประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)
เรื่อง รั บสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป"นพนักงานสวนตําบล
...................................................................
๔ ตําแหนง เจ%าพนักงานจัดเก็บรายได%
๔.๑ หน%าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนี ย มตาง ๆ และรายได2 อื่น ที่ ค อนข2 าง
ยากภายใต2การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติอยางกว2 าง ๆ และ
ปฏิบัติหน2าที่อื่นตามที่ได2รับมอบหมาย
๔.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนข2างยากเกี่ ย วกั บการพิ จ ารณาแบบแสดงรายการ คํ าร2 อง คํ าขอ คํ า
อุทธรณหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน หรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข2องเพื่อประเมิ น ภาษี ตรวจแบบ
แสดงรายการและเอกสารแนบเรื่อง ตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ คํานวณภาษี คาปรับเงิ น เพิ่ ม แจ2 งการ
ผลประเมิน คําชี้ขาดการอุทธรณชี้แจงให2เหตุผลและเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บการจั ด เก็ บภาษี อากร เชน
ภาษี โ รงเรื อนและที่ ดิ น ภาษี บํ า รุ ง ท2 อ งที่ ภาษี ป[ า ย คาธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตควบคุ ม กิ จ การค2 า
คาธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตควบคุ ม การแตงผม คาธรรมเนี ย ม ใบอนุ ญ าตการทํ าน้ํ า แข็ ง เพื่ อการค2 า
คาธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตตั้ ง ตลาดเอกชน และใช2 เ ครื่อ งขยายเสี ย ง คาธรรมเนี ย มตรวจรั ก ษาโรค
คาธรรมเนียมเก็ บขยะมู ล ฝอย คาธรรมเนี ย มขนสิ่ งปฏิ กู ล คาธรรมเนี ย มควบคุ ม การกอสร2 างอาคาร
คาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามข2อบังคับตําบล คาปรั บผู2 ล ะเมิ ด กฏหมายและข2 อบั งคั บตํ าบล คาอากรการฆา
สัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงพักสัตว คารับจ2 างฆาสั ต ว คาเชาอาคารพาณิ ชย คา
เชาโรงมหรสพ คาเชาตลาดสด คาเชาแผงลอย คาที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุ น
สงเสริมชดเชยตาง ๆ เป"นต2น รับเงินหรือควบคุมการับเงินโดยใกล2 ชิด ควบคุ ม หรือจั ด ทํ าทะเบี ย นตาง ๆ
เก็บรักษาหรือค2นหาเอกสารหลักและเรื่องของผู2 เ สี ย ภาษี อากร คาธรรมเนี ย มและรายได2 อื่น สอดสอง
ตรวจตราเรงรัดภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายได2อื่นค2างชําระ ควบคุ ม หรือดํ าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ
การรวบรวมข2อมูลเพื่อจัดทํารายงานและปฏิบัติหน2าที่เกี่ยวข2อง

๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(๑) ได2รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.),อนุปริ ญ ญาหรือเที ย บเทาได2ไมต่ํ ากวานี้
ทางบัญชีพณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจ การเงิ น การจั ด การ การ
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรหรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใช2เป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได2
(๒) ได2รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเที ย บเทาได2ไมต่ํ ากวานี้ ทาง
บัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุ รกิ จ การเงิ น การจั ด การ การ
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใช2เป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได2
๔.๔ ความรู%ความสามารถที่ต%องการ
๑) มีความรู2ในการจั ด เก็ บรายได2 ข ององคการบริ หารสวนตํ าบลอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหน2าที่
๒) มีความรู2ความเข2าใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลและกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข2อบังคับอื่นที่ใช2ในการปฏิบัติงานในหน2าที่
๓) มีความรู2ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหน2าที่
๔) มีความสามารถในการปฏิบัติหน2าที่ด2วยความละเอียดแมนยํา
๕) มีความสามารถในการใช2ภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหน2าที่
๔.๕ อัตราเงินเดือนที่จะได%รับ
เป"นไปตามบัญชีเงินเดือนที่ ก.อบต. กําหนด

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงของผู2มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง อํ าเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
(แนบท2ายประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)
เรื่อง รั บสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป"นพนักงานสวนตําบล
...................................................................
๕.ตําแหนง นายชางโยธา
๕.๑ หน%าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต2นเกี่ยวกั บงานชางโยธา ภายใต2 ก ารกํ ากั บตรวจสอบโดยทั่ ว ไปหรือตาม
คําสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกว2าง ๆ และปฏิบัติหน2าที่อื่นตามที่ได2รับมอบหมาย
๕.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป"นเจ2าหน2าที่ขั้นต2นปฏิบัติงานที่คอนข2างยากเกี่ยวกับงานชางโยธาตามที่ได2 รับมอบหมาย
เชน การชวยออกแบบ การควบคุม การกอสร2าง และบํารุงรักษาด2านโยธา การวางโครงการกอสร2 างใน
งานด2านชางโยธา การให2คําปรึกษาแนะนําที่เกี่ยวกับงานด2านโยธา เชน ทาง สะพาน ชองน้ํ า อาคาร
อุโมงค เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเที ย บเรือ สนามบิ น และสิ่ งกอสร2 างอื่น เป" น
ต2น ปฏิบัติงานสํารวจตาง ๆ เกี่ยวกับงานด2านชางโยธา เชน สํ ารวจทางเพื่อการกอสร2 าง สํ ารวจและ
ทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจหาข2อมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิ ทยา สํ ารวจทาง
อุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ ซอมสร2างวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใช2 และ
อุปกรณในการสํารวจ ทดลองทุกชนิดให2ได2มาตรฐาน เป"นต2น และปฏิบัติหน2าที่อื่นที่เกี่ยวข2อง
๕.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(๑) ได2รับประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พเทคนิ ค (ปวท.) หรือเที ย บได2ไมต่ํ ากวานี้ ทางเทคนิ ค
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สถาปKตยกรรม เทคนิคสถาปKตยกรรม ชางกอสร2 าง กอสร2 าง
ชางสํารวจ ชางโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวาใช2เป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได2 หรือ
(๒) ได2 รับประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พชั้ น สู ง (ปวส.) หรือเที ย บได2ไ มต่ํ ากวานี้ ทางเทคนิ ค
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สถาปKตยกรรม เทคนิคสถาปKตยกรรม ชางกอสร2 าง กอสร2 าง
ชางสํารวจ ชางโยธาหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใช2เป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได2
๕.๔ ความรู%ความสามารถที่ต%องการ
๑) มีความรู2ในงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหน2าที่

๒) มีความรู2ความเข2าใจในกฏหมายสภาตําบลและองคการบริ หารสวนตํ าบล กฎหมาย
กฎ ระเบียบและข2อบังคับอื่นที่ใช2ในการปฏิบัติงานในหน2าที่
๓) มีความรู2ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหน2าที่
๔) มีความรู2ความสามารถในการใช2ภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหน2าที่
๕) มี ค วามสามารถให2 คํ าแนะนํ าเกี่ ย วกั บระเบี ย บและวิ ธีก ารปฏิ บัติ งานที่ อยู ในความ
รับผิดชอบ
๖) มีความสามารถในการปฏิบัติหน2าที่ด2วยความละเอียดแมนยํา
๕.๕ อัตราเงินเดือนที่จะได%รับ
เป"นไปตามบัญชีเงินเดือนที่ ก.อบต. กําหนด

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงของผู2มีสิทธิสมัครสอบแขงขัน
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง อํ าเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
(แนบท2ายประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)
เรื่อง รั บสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป"นพนักงานสวนตําบล
...................................................................
๖. ตําแหนง เจ%าพนักงานพัฒนาชุมชน
๖.๑ หน%าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต2นเกี่ยวกับงานพัฒนาชุ ม ชน ภายใต2 ก ารกํ ากั บตรวจสอบโดยทั่ ว ไป หรือ
ตามคําสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกว2าง ๆ และปฏิบัติหน2าที่อื่นตามที่ได2รับมอบหมาย
๖.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป" น เจ2 าหน2 า ที่ ขั้ น ต2 น ปฏิ บั ติ งานที่ ค อนข2 างยากเกี่ ย วกั บงานพั ฒ นาชุ ม ชนตามที่ไ ด2 รั บ
มอบหมาย เชน สํารวจข2อมูลเบื้องต2นในเขตพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทําแผนงานดําเนินการ และสนับสนุนให2
มีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผู2นําท2องถิ่นเพื่อชวยเหลือ เป" น ผู2 นํ าและเป" น ที่ ปรึ ก ษา
กลุมในการพัฒนาชุ ม ชนในท2 องถิ่ น ของตน ดู แล สงเสริ ม ประชาชนให2 มี ค วามสนใจ ความเข2 าใจและ
ความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท2องถิ่นของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในท2 องถิ่ น อยางใกล2 ชิด
ให2คําแนะนําและฝZกอบรมประชาชนในท2องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุ ม ชน เพื่อเพิ่ ม ผลผลิ ต และ
เพิ่ ม รายได2 ต อครอบครั ว ในด2 านการเกษตรและอุ ต สาหกรรมในครั ว เรือ น อํ า นวยความสะดวกและ
ประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข2อง เพื่อชวยเหลือประชาชนในท2องถิ่นทุกด2าน ติดตามผลงานและ
จัดทํารายงานตาง ๆ และปฏิบัติหน2าที่อื่นที่เกี่ยวข2อง
๖.๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑) ได2รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุ ปริ ญ ญาหรือเที ย บเทาได2ไมต่ํ า
กวานี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรองหรือ
๒) ได2รับประกาศนียบัตรวิชาชีพสั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาได2ไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ ก .พ.
ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง
๖.๔ ความรู%ความสามารถที่ต%องการ
๑) มีความรู2ในการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหน2าที่
๒) มี ค วามรู2 ค วามเข2 า ใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริ ห ารสวนตํ าบล และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบและข2อบังคับอื่นที่ใช2ในการปฏิบัติงานในหน2าที่

๓) มีความรู2ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหน2าที่
๔) มีความรู2ความสามารถในการใช2ภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหน2าที่
๕) มีความสามารถในการปฏิบัติหน2าที่ด2วยความละเอียดแมนยํา
๖) มีความสามารถในการให2คําแนะนําเกี่ ย วกั บระเบี ย บและวิ ธีก ารปฏิ บัติ งานในที่ อยู ใน
ความรับผิดชอบ
๖.๕ อัตราเงินเดือนที่ได%รับ
เป"นไปตามบัญชีเงินเดือนที่ ก.อบต. กําหนด

ผนวก ข.
หลักสูตรการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ งบุคคลเข2ารับราชการเป"นพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง อํ าเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
(แนบท2ายประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)
เรื่อง รั บสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป"นพนักงานสวนตําบล
...................................................................
หลักสูตรการสอบแขงขัน สายงานที่เริ่มต%นจากระดับ ๓ ได2แก
๑ ตําแหนง เจ2าหน2าที่วิเคราะหนโยบายและแผน
๒. ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
๑. ภาคความรู%ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ให2ทดสอบโดยข2อสอบปรนัย เลือกตอบ แบบ ๔ ตัวเลือก ในความรู2ความสามารถทั่วไป ดังนี้
๑.๑ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห:และสรุปเหตุผล ( ๒๕ คะแนน)
(๑) สรุปประเด็นหรือจับประเด็นในข2อความหรือเรื่องราว
(๒) วิเคราะหเหตุการณปKจจุบันด2านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
(๓) ความสามารถทางคณิตศาสตรในการพิจารณาตัวเลข และการคํานวณ โดยใช2
ความรู2พื้นฐานทางคณิตศาสตร เกี่ยวกับเลขคู เลขคี่ สถิติ ร2อยละ การหาพื้นที่
(๔) การใช2เหตุผลเป"นรูปภาพ ได2แก แบบอนุกรมมิติ แบบซ2อนภาพ และแบบ
อุปมา-อุปไมย
๑.๒ วิชาภาษาไทย ( ๒๕ คะแนน)
(๑) การสรุ ปและตีความ (๑๐ คะแนน) ดังนี้
๑) การสรุปความจากบทความสั้น ๆ
๒) การวิเคราะหทัศนะของผู2เขียน
๓) การตีความหรือแปลความหมายจากสํานวน คําคม คําพังเพย
๔) การแปลความหมายจากบทประพันธ
(๒) การใช2ภาษา (๑๕ คะแนน) ดั งนี้
๑) การสะกดคําในภาษาไทย
๒) การอานออกเสียงคําประเภทตาง ๆ
๓) การเลือกใช2คํา ได2แก คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําสันธาน
และคําราชาศัพท

๑.๓ วิชาความรู2พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (๕๐ คะแนน)
๑) พระราชกฤษฎีกาวาด2วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ2านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๒) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก2ไขเพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน
๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให2แก
องคกรปกครองสวนท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก2ไขเพิ่มเติมถึงปKจจุบัน
๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด2วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
แก2ไขเพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน

ผนวก ข.
หลักสูตรการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ งบุคคลเข2ารับราชการเป"นพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง อํ าเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
(แนบท2ายประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)
เรื่อง รั บสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป"นพนักงานสวนตําบล
...................................................................
หลักสูตรการสอบแขงขัน สายงานที่เริ่มต%นจากระดับ ๒ ได2แก
๑ ตําแหนง เจ2าพนักงานธุรการ
๒. ตําแหนง เจ2าพนักงานจัดเก็บรายได2
๓. ตําแหนง เจ2าพนักงานพัฒนาชุมชน
๔. ตําแหนง นายชางโยธา
๑. ภาคความรู%ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ให2ทดสอบโดยข2อสอบปรนัย เลือกตอบ แบบ ๔ ตัวเลือก ในความรู2ความสามารถทั่วไป ดังนี้
๑.๑ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห:และสรุปเหตุผล ( ๒๕ คะแนน)
(๑) สรุปประเด็นหรือจับประเด็นในข2อความหรือเรื่องราว
(๒) วิเคราะหเหตุการณปKจจุบันด2านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
(๓) ความสามารถทางคณิตศาสตรในการพิจารณาตัวเลข และการคํานวณ โดยใช2
ความรู2พื้นฐานทางคณิตศาสตร เกี่ยวกับเลขคู เลขคี่ สถิติ ร2อยละ การหาพื้นที่
(๔) การใช2เหตุผลเป"นรูปภาพ ได2แก แบบอนุกรมมิติ แบบซ2อนภาพ และแบบ
อุปมา-อุปไมย
๑.๒ วิชาภาษาไทย ( ๒๕ คะแนน)
(๑) การสรุ ปและตีความ (๑๐ คะแนน) ดังนี้
๑) การสรุปความจากบทความสั้น ๆ
๒) การวิเคราะหทัศนะของผู2เขียน
๓) การตีความหรือแปลความหมายจากสํานวน คําคม คําพังเพย
๔) การแปลความหมายจากบทประพันธ
(๒) การใช2ภาษา (๑๕ คะแนน) ดั งนี้
๑) การสะกดคําในภาษาไทย
๒) การอานออกเสียงคําประเภทตาง ๆ

๓) การเลือกใช2คํา ได2แก คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําสันธาน
และคําราชาศัพท
๑.๓ วิชาความรู2พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (๕๐ คะแนน)
๑) พระราชกฤษฎีกาวาด2วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ2านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๒) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก2ไขเพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน
๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให2แก
องคกรปกครองสวนท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก2ไขเพิ่มเติมถึงปKจจุบัน
๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด2วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
แก2ไขเพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน

หลักสูตรการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ งบุคคลเข2ารับราชการเป"นพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง อํ าเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
(แนบท2ายประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)
เรื่อง รั บสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป"นพนักงานสวนตําบล
...................................................................
หลักสูตรการสอบแขงขันภาคความรู%ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (๑๐๐ คะแนน)
ตําแหนง เจ%าหน%า ที่วิเคราะห:นโยบายและแผน
ทดสอบโดยข2อสอบปรนัย เลือกตอบ แบบ ๔ ตัวเลือก ในความรู2ความสามารถ ดังตอไปนี้
๑) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และแก2ไขเพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน
๒) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก2ไขเพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน
๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๒๕
๔) พระราชบัญญัติป[องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๕) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๔
๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด2วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท2องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก2ไขเพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน
๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด2วยข2อบังคับการประชุมสภาท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก2ไขเพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน
๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด2วยการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๙) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด2วยการบริหารงานจังหวัดแบบบู รณาการ พ.ศ.
๒๕๔๖
๑๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปKจจุบัน
การสอบแขงขันภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค ) (๑๐๐ คะแนน)
ตําแหนง เจ%าหน%า ที่วิเคราะห:นโยบายและแผน
ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงและหน2าที่ ดังนี้
๑) ประวัติสวนตัว
๒) ประวัติทางการศึกษา
๓) ประวัติการทํางาน

๔) ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
๕) ทวงที วาจา
๖) อุปนิสัย
๗) อารมณ
๘) ทัศนคติ
๙) จริยธรรมและคุณ ธรรม
๑๐) ปฏิภาณไหวพริบ
๑๑) ความคิดสร2างสรรค
๑๒) บุคลิกภาพ

หลักสูตรการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ งบุคคลเข2ารับราชการเป"นพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง อํ าเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
(แนบท2ายประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)
เรื่อง รั บสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป"นพนักงานสวนตําบล
...................................................................
หลักสูตรการสอบแขงขันภาคความรู%ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (๑๐๐ คะแนน)
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
ทดสอบโดยข2อสอบปรนัย เลือกตอบ แบบ ๔ ตัวเลือก ในความรู2ความสามารถ ดังตอไปนี้
๑) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
๒) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และแก2ไขเพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน
๓) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก2ไขเพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน
๔) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๕) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ2า พ.ศ. ๒๕๓๕
๖) พระราชบัญญัติป[องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๗) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๔
๘) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘
๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด2วยข2อบังคับการประชุมสภาท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก2ไขเพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน
๑๐) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด2วยการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
การสอบแขงขันภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค ) (๑๐๐ คะแนน)
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงและหน2าที่ ดังนี้
๑) ประวัติสวนตัว
๒) ประวัติทางการศึกษา
๓) ประวัติการทํางาน
๔) ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการ

๕) ทวงที วาจา
๖) อุปนิสัย
๗) อารมณ
๘) ทัศนคติ
๙) จริยธรรมและคุณ ธรรม
๑๐) ปฏิภาณไหวพริบ
๑๑) ความคิดสร2างสรรค
๑๒) บุคลิกภาพ

หลักสูตรการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ งบุคคลเข2ารับราชการเป"นพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง อํ าเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
(แนบท2ายประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)
เรื่อง รั บสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป"นพนักงานสวนตําบล
...................................................................
หลักสูตรการสอบแขงขันภาคความรู%ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (๑๐๐ คะแนน)
ตําแหนง เจ%าพนักงานธุรการ
ทดสอบโดยข2อสอบปรนัย เลือกตอบ แบบ ๔ ตัวเลือก ในความรู2ความสามารถ ดังตอไปนี้
๑) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก2ไข
เพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน
๒) พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ2าหน2าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๓) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๔) พระราชบัญญัติข2อมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๕) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๖) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด2วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก2ไขเพิ่มเติม
จนถึงปKจจุบัน
๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด2วยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน
ท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก2ไขเพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน
๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด2วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๔
๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด2วยข2อบังคับการประชุมสภาท2องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก2ไขเพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน
๑๐)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด2วยการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
การสอบแขงขันภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค ) (๑๐๐ คะแนน)
ตําแหนง เจ%าพนักงานธุรการ
ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงและหน2าที่ ดังนี้

๑) ประวัติสวนตัว
๒) ประวัติทางการศึกษา
๓) ประวัติการทํางาน
๔) ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
๕) ทวงที วาจา
๖) อุปนิสัย
๗) อารมณ
๘) ทัศนคติ
๙) จริยธรรมและคุณ ธรรม
๑๐) ปฏิภาณไหวพริบ
๑๑) ความคิดสร2างสรรค
๑๒) บุคลิกภาพ

หลักสูตรการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ งบุคคลเข2ารับราชการเป"นพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง อํ าเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
(แนบท2ายประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)
เรื่อง รั บสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป"นพนักงานสวนตําบล
...................................................................
หลักสูตรการสอบแขงขันภาคความรู%ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (๑๐๐ คะแนน)
ตําแหนง เจ%าพนักงานจัดเก็บรายได%
ทดสอบโดยข2อสอบปรนัย เลือกตอบ แบบ ๔ ตัวเลือก ในความรู2ความสามารถ ดังตอไปนี้
๑) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
๒) พระราชบัญญัติข2อมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓) พระราชบัญญัติภาษีบํารุ งท2องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
๔) พระราชบัญญัติภาษีป[าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๕) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๖) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๗) พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ2าหน2าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด2วยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน
ท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก2ไขเพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน
๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด2วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก2ไขเพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน
๑๐)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด2วยวิธีการับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท2องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
แก2ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
การสอบแขงขันภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค ) (๑๐๐ คะแนน)
ตําแหนง เจ%าพนักงานจัดเก็บรายได%
ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงและหน2าที่ ดังนี้
๑) ประวัติสวนตัว
๒) ประวัติทางการศึกษา

๓) ประวัติการทํางาน
๔) ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
๕) ทวงที วาจา
๖) อุปนิสัย
๗) อารมณ
๘) ทัศนคติ
๙) จริยธรรมและคุณ ธรรม
๑๐) ปฏิภาณไหวพริบ
๑๑) ความคิดสร2างสรรค
๑๒) บุคลิกภาพ

หลักสูตรการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ งบุคคลเข2ารับราชการเป"นพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง อํ าเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
(แนบท2ายประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)
เรื่อง รั บสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป"นพนักงานสวนตําบล
...................................................................
หลักสูตรการสอบแขงขันภาคความรู%ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (๑๐๐ คะแนน)
ตําแหนง เจ%าพนักงานพัฒนาชุมชน
ทดสอบโดยข2อสอบปรนัย เลือกตอบ แบบ ๔ ตัวเลือก ในความรู2ความสามารถ ดังตอไปนี้
๑) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริ หารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก2ไข
เพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน
๓) พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ2าหน2าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๔) พระราชบัญญัติข2อมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๕) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให2แกองคกรปกครอง
สวนท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๖) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด2วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก2ไขเพิ่มเติม
จนถึงปKจจุบัน
๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด2วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชี พของ อปท.
พ.ศ. ๒๕๔๘
๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด2วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู2สูงอายุของ
อปท.พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๐)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด2วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการของ
อปท. พ.ศ. ๒๕๕๓

การสอบแขงขันภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค ) (๑๐๐ คะแนน)
ตําแหนง เจ%าพนักงานพัฒนาชุมชน
ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงและหน2าที่ ดังนี้
๑) ประวัติสวนตัว
๒) ประวัติทางการศึกษา
๓) ประวัติการทํางาน
๔) ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
๕) ทวงที วาจา
๖) อุปนิสัย
๗) อารมณ
๘) ทัศนคติ
๙) จริยธรรมและคุณ ธรรม
๑๐)ปฏิภาณไหวพริบ
๑๑)ความคิดสร2างสรรค
๑๒)บุคลิกภาพ

หลักสูตรการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ งบุคคลเข2ารับราชการเป"นพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลโนนทอง อํ าเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
(แนบท2ายประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนทอง ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)
เรื่อง รั บสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป"นพนักงานสวนตําบล
...................................................................
หลักสูตรการสอบแขงขันภาคความรู%ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (๑๐๐ คะแนน)
ตําแหนง นายชางโยธา
ทดสอบโดยข2อสอบปรนัย เลือกตอบ แบบ ๔ ตัวเลือก ในความรู2ความสามารถ ดังตอไปนี้
๑) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และแก2ไขเพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน
๒) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก2ไขเพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน
๓) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริ หารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก2ไข
เพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน
๔) พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ2าหน2าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๕) พระราชบัญญัติข2อมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖) พระราชบัญญัติป[องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๗) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๔
๘) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด2วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก2ไขเพิ่มเติมจนถึงปKจจุบัน
๑๐)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด2วยการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
การสอบแขงขันภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค ) (๑๐๐ คะแนน)
ตําแหนง นายชางโยธา
ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงและหน2าที่ ดังนี้
๑) ประวัติสวนตัว
๒) ประวัติทางการศึกษา
๓) ประวัติการทํางาน

๔) ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
๕) ทวงที วาจา
๖) อุปนิสัย
๗) อารมณ
๘) ทัศนคติ
๙) จริยธรรมและคุณ ธรรม
๑๐) ปฏิภาณไหวพริบ
๑๑) ความคิดสร2างสรรค
๑๒) บุคลิกภาพ

เอกสารหมายเลข ๑ ท2ายประกาศ

ที่ ............./...........

ที่ทําการ........................................
....................................................
หนังสือรับรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล
อนุญาตให2สมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป"นพนักงานสวนตําบล
เขียนที่............................................
วันที่.............เดือน....................................พ.ศ...............

ข2 า พเจ2 า ..........................................ตํ า แหนงนายกองคการบริ ห ารสวนตํ า บล
................................อํ าเภอ......................................จั งหวั ด ................................อนุ ญ าตให2
.............................................ซึง่ เป"นพนักงานสวนตําบล ตําแหนง .................................ระดับ..................
สํานัก/กอง..................องคการบริหารสวนตําบล..............................อําเภอ..................................จังหวัด
......................สมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป"นพนักงานสวนตําบล ตามประกาศองคการบริหารสวน
ตําบลโนนทอง เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ บุค คลเป" น พนั ก งานสวนตํ าบล ขององคการบริ หาร
สวนตําบลโนนทอง และยินยอมให2โอนไปแตงตั้งให2ดํารงตําแหนงได2หากผานการสอบแขงขัน

(ลงชื่อ)................................................
(..........................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบล.........................................

