
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น มีประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จ านวน ๑  อัตรา  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25  วรรคท้าย   และมาตรา   15   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร  
ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙  ลงวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๗   และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565      
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร   
 กองคลัง  ได้แก่ 

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  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 าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส 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 
 ๘.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐ 
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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  28  เมษายน – 12 พฤษภาคม  ๒๕65  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
เว้นวันหยุดราชการ ณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน ( สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่ โทร      
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 28 เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕65) 
(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 
(7) หนังสือรับรองความรู้ความช านาญหรือประสบการณ์การท างาน (ถ้ามี) 

เอกสารหลักฐานทุกชนิดให้ใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น   และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
ส าหรับการรับสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  

และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ 
ดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การรับสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 

๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน 1๐๐.- บาท   และจะไม่จ่ายคืนให้ 

ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือ
ส่อไปใน ทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือส่อไป
ในทางทุจริตนั้นได้ 
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๖.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 และจะปิด
ประกาศให้ทราบไว้  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  และ www.bannon.go.th 

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

                      ๑.  ความรูท้ั่วไปเก่ียวกับต 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  

   5.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
              6.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   7.  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      จนถึงปัจจุบัน 
 8.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   9.  พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
   10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   11. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

          ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   12. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 13.  ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 

๗.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข) แบบปรนัย จ านวน ๕๐ ข้อ ข้อละ 2  
      คะแนน  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน)  ดังนี้ 

      1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
      1.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      1.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 

          รักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข 
          เพ่ิมเติม 

      1.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  
                               2560 
      1.5 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ  
                               ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      1.6 ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ ต าแหน่งที่สมัครสอบ 
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ภาคผนวก  ก  แนบท้ายประกาศ  ลงวันที่  19  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕65 

“ คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และอตัราค่าตอบแทน ” 

ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
                     1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ 
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล  ช่างไฟฟ้า หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
                     2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  
บัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค 
เขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่าง
ไฟฟ้า หรอืในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้
ได้ 
                     3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบ วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้างช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
                     1. ด้านการปฏิบัติการ 

    1.1  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง  
การซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ 
ใช้งาน 

    1.2 ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ  
พัสดุเพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน  

    1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ  
เพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินงาน  

    1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงานและน าเสนอผู้บังคับ 
บัญชาในหน่วยงาน  

    1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบ  
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
                         1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

    1.7 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาส หรือประจ างบประมาณ  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินให้ผู้บังคบับัญชาทราบหลังการ 
ด าเนินแล้วเสร็จ 
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     1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่  

เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
                      2. ด้านการบริการ  

      2.1 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก ่ 
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง     

      2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน  ต่างหน่วยงาน   หรือประชาชน  
ทั่วไป  เพ่ือให้บริการ  หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 
 

ระยะเวลาในการจ้าง 

  ไม่ก่อนวันที่มติ ก.อบต. จังหวัดขอนแก่นเห็นชอบ  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕69  

อัตราค่าตอบแทน 

  1. แต่งตั้งตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
      ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 9,400.- บาท   
  2. แต่งตั้งตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
      ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 10,840.- บาท   
  3. แต่งตั้งตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
      ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 11,500.- บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


