
  
 
    

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนจาน 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

--------------------------------------------------------------------------- 
  ดวย  องคการบริหารสวนตําบลโนนจาน  อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  มีความ
ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานจาง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี ๒๔  มิถุนายน  
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
  ๑. ประเภทพนักงานจาง ช่ือตําแหนง และรายละเอียดการจาง 
      - พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยนักวิชาการศึกษา(คุณวุฒิ) 
      - พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) 
  รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้  
  ๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรร
หาและการเลือกสรร 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
        ๑ . มีสัญชาติไทย 
        ๒. มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป  
        ๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
        ๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน 
สําหรับพนักงานสวนตําบล 

      ๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค 
การเมือง 
        ๖. ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
        ๗. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    

      ๘. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
       ๙. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน 
ของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

  /หมายเหตุ... 
-๒- 

หมายเหตุ   ผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ินและตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ 



เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามสําหรับขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน มายื่นดวย 
  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการ
รับสมัครแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้ 
  ๓. การรับสมัคร 
      ๓.๑ วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร  
   ผูประสงคจะสมัครสอบขอใหยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก พรอมหลักฐานดวยตนเองใน
วันเวลารับสมัครสอบคัดเลือก ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๒๘   ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโนนจาน ในวัน
และเวลาราชการ 
       ๓.๒ หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร      
               ผูสมัครสอบตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ตอเจาหนาท่ีรับสมัครสอบพรอมหลักฐานการ
สมัครตอไปนี้ 
  (๑) สําเนาวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีสมัครสอบ  จํานวน  ๑  ฉบับ  
  (๒) สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน ๑  ฉบับ  
  (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ     

(๔) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน   
๖ เดือน จํานวน ๒ รูป  และใหผูสมัครลงนามหลังรูปดวย       

(๕) ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามคุณสมบัติของพนักงานจาง ขอ ๔ (๔)       
แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง 
ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงออกใหไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันตรวจรางกาย จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (๖) หลักฐานอ่ืน ๆ เชน สําเนาใบทหารกองเกิน (สด.๙) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สําเนา
ทะเบียนสมรส สําเนาทะเบียนหยา จํานวน ๑  ฉบับ (ถามี) 
  (๗) องคการบริหารสวนตําบลโนนจาน  ไมรับสมัครฯ  พระภิกษุหรือสามเณร ตามหนังสือท่ี 
นว.๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน  ๒๕๒๑ ออกตามความในขอ ๕ คําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๒๒ 
กันยายน  ๒๕๒๑ หากสมัครแลวบวชเปนพระภิกษุหรือสามเณร ในภายหลังระหวางดําเนินการสอบคัดเลือก     
ก็จะไมอนุญาตใหเขาการสอบคัดเลือกหากยังครองสมณเพศอยูในวันท่ีดําเนินการสอบคัดเลือก 

ท้ังนี้ ในหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงมือช่ือกํากับไว
ดวย 

 
/๓.๓ คาธรรมเนียม... 

-๓- 
๓.๓ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก  ตําแหนงละ ๑๐๐  บาท 

   ๓.๔ เง่ือนไขในการสมัคร  
         ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ี
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงท่ีสมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบ
เม่ือใด ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน 



๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา 
สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 

    องคการบริหารสวนตําบลโนนจาน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน
วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘   ณ ปายประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา และจะดําเนินการสอบประเมินสมรรถนะดังนี้ 

     ๔.๑ การสอบขอเขียนในวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป  
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
        ๔.๒ การสอบสัมภาษณในวันท่ี  ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐น. เปนตนไป  
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา  
 ๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
           ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตาม
รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 
   ๖. หลักเกณฑการตัดสิน 
       ผูท่ีถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนในการประเมิน
สมรรถนะไมต่ํากวารอยละ ๖๐ โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได 
   ๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
       องคการบริหารสวนตําบลโนนจาน จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
ตามลําดับคะแนนสอบท่ีได ในวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘   ณ ปายประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล
โนนจาน อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา  โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเม่ือ
เลือกสรรครบกําหนด ๑ ป นับวันข้ึนบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกัน
นี้ใหมแลวแตกรณี 
    
 

/๘.การจัดทํา... 
 
 

-๔- 
 

๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
       ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนจาน
กําหนด คือ จะสั่งจางและแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดในแตละตําแหนงตามลําดับท่ีไดประกาศข้ึนบัญชีไว และได
ตรวจสอบแลววาผูท่ีไดรับการสั่งจางเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของพนักงานจาง และ
จะสั่งจางไดก็ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมาแลวเทานั้น 
ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูสอบคัดเลือกไดเปนผูขาดคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนด องคการบริหาร
สวนตําบลโนนจานอาจถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูท่ีไดรับการสอบคัดเลือกได 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
  

ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๘      เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 



เกษม เทพศรี 
(นายเกษม  เทพศรี) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนจาน 
 

 


