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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

********************************** 
  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 ต าแหน่ง จ านวน 1 อัตรา 

อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 ข้อ 18 และข้อ 19  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

  1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 1. ต าแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง (ทักษะ) จ านวน 1 อัตรา 
    

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตาม   
ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ดังต่อไปนี้ 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีและไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อายุ  
ไม่เกิน  70 ปี 
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
 5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

 6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 7. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 8. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 

 9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
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2.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่ง (ตามผนวก ก แนบท้ายประกาศนี)้ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ระยะเวลาการจ้าง
และค่าตอบแทนที่จะได้รับ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้ 

  3. การรับสมัคร 
  3.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่
วันที่ ตั้งแต่วันที่ 6 - 14  กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมโทร 0-4410-9762 หรือ www.nonkoon.go.th   

3.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมกับใบสมัคร 
   ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนและ
โดยให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วยอย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังนี้ 
  1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1  ฉบับ 
  1.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 1  ฉบับ 
  1.3 ส าเนาวุฒิการศึกษา   จ านวน 1  ฉบับ 
  1.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถือวันสมัคร)  จ านวน  3  รูป 
  1.5 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะปรากฏ
อาการเป็นที่รังเกียจของสังคม วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกายจนถึงวัน
สมัคร 

  1.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  หนังสือรับรอง
ประสบการณ์การท างาน ฯลฯ  (ถ้ามี) 
 

  4. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร จ านวน 100 บาท  ส าหรับค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5. เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกใบสมัครและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  
ในเอกสารที่ก าหนดตามข้อ  3.2  ในวัน  เวลาและสถานที่ที่ก าหนด  การสมัครครั้งนี้ หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิท าสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานต าแหน่งดังกล่าว  โดยผู้สมัครมีสิทธิเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น 
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6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
   6.1 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 16 กันยายน 2565  ณ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ  และเว็บไซต์ www.nonkoon.go.th ทั้งนี้  หากภายหลัง
คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครฯ ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดหรือขาดคุณสมบัติ  จะ
ตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ผ่านการคัดเลือก หรือถอดถอนรายชื่อผู้นั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
   6.2 ด าเนนิการสอบคัดเลือก ในวันที ่ 20 กันยายน  2565  ณ ห้องประชมุองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนคูณ  ดังนี้ 
 6.2.1 สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความสามารถ 
เวลา  09.00  น. – 11.30  น.  
 6.2.2 สอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) เวลา 13.30 – 15.00 น 
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
   คณะกรรมการด าเนินการฯ จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับงานหรืออ่ืนๆ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศ)  

8. เกณฑ์การตัดสิน การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   -  คณะกรรมการจะด าเนินการสอบคัดเลือก ตามวิธีการที่ประกาศรับสมัครก าหนด
ข้อ 7 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนรวมแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัด
จ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  

9. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 9.1 การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ใน

วันที่ 22 กันยายน 2565  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 
 9.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสอบ
ข้อเขียน และคะแนนสอบสัมภาษณ์รวมกันสูงสุดมาตามล าดับ ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนน
สอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์
มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ได้
ล าดับที่สูงกว่า 

  บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับ
แต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการสอบคัดเลือกใหม่แล้ว 
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

  กรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่า
ในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้
บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 
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10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ  เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินการจ้างบุคคลที่ผ่านการ
สอบคัดเลือกจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ จะแจ้งให้
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวแล้วด าเนินการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในต าแหน่งที่
สรรหาและเลือกสรรไว้ตามล าดับต่อไป 
    

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ   ณ   วันที่  29  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

 
   

    (ลงชื่อ)         สนอง   ชาวกะมุด 
         (นายสนอง  ชาวกะมุด) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

...........................ปลดัอบต. 

...........................รองปลดั อบต. 

...........................หน.ส ำนกัปลดั 

...........................ตรวจ/ทำน 

...........................ร่ำง/พิมพ ์



 

 

ภาคผนวก ก. 
แนบท้ายรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศ อบต. โนนคณู  ลงวันที่  29  สิงหาคม  ๒๕65 
 

ล าดับ ชื่อต าแหน่ง ประเภท ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
อัตรา

ค่าตอบแทน 
ค่าครองชีพ
ชั่วคราว 

ระยะเวลา 
การจ้าง 

1 พนักงานขับรถดับเพลิง  
(1 อัตรา) 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

(ทักษะ) 

ปฏิบัติหนา้ที่ขับรถดับเพลงิ 
บ ารุงรักษา ท าความสะอาด
รถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้อง
เล็กๆ น้อยๆ ในการใช้
รถดับเพลิง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

 1. จบการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ขึ้นไป มีความรู้ความสามารถและ
ความช านาญงานในหน้าที่และได้รับ
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ใบขับขี่ประเภท 
ท.2 ) ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ปี  
2. มีหนั งสือรับรองการท างานจาก
นายจ้างหรือหน่วยงานที่ระบุถึงลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ  ซึ่งทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
ไม่ต่ ากว่า 5 ปี 

9,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การท าสัญญาจ้างมี
ก าหนดคราวละไม่
เกิน 4 ปีงบประมาณ  
(ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปีละ 2 
ครั้ง) 

 
 

 

หมายเหตุ :  อัตราค่าตอบแทนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง แก้ไข เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558  
 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ข. 
แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง 

ตามประกาศ อบต.โนนคูณ  ลงวันที่  29  สิงหาคม  2565 
--------------------------------------------- 

 

ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้สอบคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการคัดเลือก 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     โดยทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง เช่น 
       - ภาษาไทย ,คณิตศาสตร์ 
       - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
       - พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
       - พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
       - การใช้ภาษาและหลักเหตุผล 
       - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 
2.ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
       โดยทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่    
จะจ้าง  
 
3. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
    พิจารณาความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่ง เช่น 
    3.1 ด้านการศึกษา 
    3.2 ประสบการณ์การท างาน 
    3.3 การแต่งกาย/บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
    3.4 มนุษย์สัมพันธ์ 
    3.5 ปฏิภาณไหวพริบ 

100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 คะแนน 
 
 
 
 

50 คะแนน 

โดยวิธีสอบแบบปรนัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีสอบแบบปรนัย 
 
 
 
 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

 
 


