
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

––––––––----------------––––––––––––––– 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น มีประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จ านวน ๑  อัตรา  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕   และมาตรา   ๒๕   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น  เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร  ข้อ ๑๘ 
และข้อ ๑๙  ลงวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๗   และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร   
 ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ได้แก่ 

๑. พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง   คนงาน   จ านวน  ๑  อัตรา 

๒.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิบรรจุแต่งตั้ง 
  ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 

 ๑.  มีสัญชาติไทย 
 ๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี และไม่เกิน  ๖๐  ปี (นับถึงวันสมัคร) 
 ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๔.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม เบื้องต้นส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล  ดังนี้ 

ก.  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
ข.  วัณโรคในระยะอันตราย 
ค.  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
ง.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
จ.  โรคพิษสุราเรื้อรัง... 

 ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 ๗.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะการกระท าผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

/ 8.ไม่เป็น... 
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 ๘.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐ 
 ๙.  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   

รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
๑๐.  กรณีเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
๑๑.  ไม่เป็นนักพรต  หรือนักบวช  พระภิกษุสามเณร  ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้า 

รับการสรรหาและเลือกสรรได้   
๑๒.  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
   คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ระยะเวลาการจ้าง  และค่าตอบแทน  

(รายละเอียดตามภาคผนวก  ก  ท้ายประกาศฯ นี้)  

๓.  การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์ท่ีจะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน 
ด้วยตนเองในวันเวลาราชการ ระหว่างวันที่  29 กรกฎาคม – 7  สิงหาคม 2563   ๒๕62  เวลา ๐๘.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน ( สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้
ที ่ โทรศัพท์ ๐ - ๔๓๔๕ - ๐๕๗6 )  

๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ที่รับสมัครสอบ  พร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัคร
ได้รับรองส าเนาถูกต้อง  และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๖  
เดือน นับถึงวันสมัคร จ านวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปด้วยตัวบรรจง 

(๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน   ๑  ฉบับ     
(๔)  ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ   

จ านวน  ๑  ฉบับ  (วุฒิการศึกษาต้องจบการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕63) 
(๕)  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม  ตามข้อ  ๒ (๒.๑ ข้อ ๔)  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑  

เดือน  นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  จ านวน ๑ ฉบับ 
(๖) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)   จ านวน ๑ ฉบับ 

เอกสารหลักฐานทุกชนิดให้ใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น   และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
ส าหรับการรับสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  

และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ 
ดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การรับสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 

 

/ 5. ค่าธรรมเนียม... 
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๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  จ านวน  ๑๐๐  บาท   และจะไม่จ่ายคืนให้ 

ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือ
ส่อไปใน ทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือส่อไป
ในทางทุจริตนั้นได้ 

๖.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และจะปิด
ประกาศให้ทราบไว้  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  

๗.  หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ 
๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) แบบปรนัย จ านวน ๕๐ ข้อ ข้อละ 2 คะแนน    
      (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน) 

                     ๑.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต าบลบ้านโนน และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
  ๒.  ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
  3.  ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น  

     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
     และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

  4. ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และ 
    ข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น 

  5.  ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
๗.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา   

ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์  ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนเพิ่มเติมอีกก็
ได้  เช่น  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  บุคลิกภาพ  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและ
คุณธรรม  การปรับตัว  ความคิดสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และอ่ืนๆ  
  

๘.  วัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ 
ก าหนดการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  24 สิงหาคม 2563  ณ  ที่ท าการองค์การบริหาร     

ส่วนต าบลบ้านโนน  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 
  - เวลา ๐๙.๐๐ - ๑0.3๐ น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) จ านวน  ๕๐  ข้อ   
(คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) หรือตามท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนด 
  - เวลา ๑0.4๐ - ๑2.0๐ น. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)   
(คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) หรือตามท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนด 

- เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
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๙.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านโนน  จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  ในวันที ่27  

สิงหาคม  2563  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  
โดยผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ กรณีท่ีมี 

ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก 
ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ค 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังไดค้ะแนนเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า และจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได ้ โดยก าหนดให้มีอายุ ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรได้ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เว้นแต่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน จะมีการสรรหา
ในต าแหน่งเดียวกันอีก  และได้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ใหม่แล้ว  ให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 
 

๑๐.  การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นโนนก าหนดตามล าดับที่
ที่ได้ประกาศข้ึนบัญชีไว้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.
จังหวัดขอนแก่น) หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนนอาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
  

 
      (ลงชื่อ) 

            (นายวชิรพล  วิสิลา) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก  แนบท้ายประกาศ  ลงวันที่  20  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 

“ คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และอตัราค่าตอบแทน ” 

ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 

  คนงาน 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

จบการศึกษาภาคบังคับ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

ระยะเวลาในการจ้าง 

  ไม่ก่อนวันที่มติ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่นเห็นชอบ  ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕64  

อัตราค่าตอบแทน 

  ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว        
อัตราเดือนละ  1,000  บาท   รวมเป็น  ๑0,0๐๐  บาท 
 


