
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการ 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 
ดังนี้

๑ .  ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑ . ๒ พนักงานจ้างประเภททั่วไป

(๑) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
(๒) ตำแหน่ง คนงานท่ัวไป จำนวน ๑๐ อัตรา

๒. คุณสมบัติท ั่วไปของผู้ท ี่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ 
ดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุ'ไม่ต่ําก'ว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตพ่ืนเพืเอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
สำหรับพนักงานเทศบาล

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยดำพิพากษาถึงที่ส ุดให้จำคุกเพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม ่เป ็นข ้าราชการหร ือล ูกจ ้างของส ่วนราชการ พน ักงานหรือล ูกจ ้างของ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

/สำหรับพระภิกษุ.
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สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕:๑๐ หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก 
ท่ี มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ ออกตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม 
ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑

๓ .  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่กำหนดของพนักงานจ้างในแต่ละ 

ตำแหน่ง รายละเอียดตามภาคผนวก ก. ที่แนบท้าย
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผ ู้ท ี่ประสงค์จะสม ัครเข ้าร ับการสรรหาและเล ือกสรรเป ็นพน ักงานจ้างของเทศบาล 
สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบล 
โนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราซสีมา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม -  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในวันและเวลา 
ราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๓๗-๙๒๗๐

๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนา 

ถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไวในเอกสารทุกฉบับดังต่อไปนี้
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไมใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายครั้งเดียวกัน 

ไม่เกิน ๓ เดือน จำนวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่สมัคร ด้านหลังรูปด้วยตัวบรรจง
(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซบ จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทย์ ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของลูกจ้าง ข้อ ๗ (๔) 

แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างซองหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๔ 
(๔) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และข้อ ๖ 
(๕) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคคลซองเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจ 
ร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ ดังนี้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ซ) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นทีรังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(๕) สำเนาใบประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
จำนวน ๑ ฉบับ ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(๖) สำเนาใบอนุญาตซับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด (สำหรับตำแหน่งพนักงาน 
ซับรถยนต์) จำนวน ๑ ฉบับ

/ ๖. ค่าธรรมเนียม...
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๖. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตำแหน่งละ 

๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้เมื่อได้ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว 
เว้นแต่มีการยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริต จึงจะคืนค่าธรรมเนียมการสมัคร 
แก่ผู้สมัครเฉพาะรายที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต

๗. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลโนนสูง จะประกาศรายซ ื่อผ ู้ม ีส ีทธ ิเข ้าร ับการสรรห าและเล ือกสรร 

ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยปิดประกาศ ณ ปัายประซาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลโนนสูง หรือสอบถาม 
ไ ด ้ท ี่ห ม าย เล ข โ ท ร ศ ัพ ท ์๐-๔๔๓๗-๙๒๗๐ ใ น ว ัน แ ล ะ เว ล าร าฃ ก าร  ห ร ือ เว ็บ ไ ซ ต ์ข อ ง เท ศ บ าล  
ผ ผ ผ .ก ๐กรนก5.ฐ๐.1:เา

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบ
เทศบาลตำบลโนนสูง จะดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖ เวลา ๐ ๙ .๐ ๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราขสีมา (วัน เวลา และสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

๙. วิธีการสรรหาและเลือกสรร
หลักเกณฑ์การสรรหาเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้อง 

ใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง โดยการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
๙.๑ ตำแหน่งประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
เทศบาลตำบลโนนสูง จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลักความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
โดยวิธีการสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ (ตามผนวก ข.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
๑) พนักงานจ้างประเภททั่วไป
ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรต้องได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

๑๑. การจัดจ้าง และระยะเวลาการจ้าง
(๑) ให้ผู้ผ ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรที่มารายงาบตัวตามวัน เวลา และ 

สถานท่ี ที่เทศบาลตำบลโนนสูงกำหนด ไม่เซ่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
(๒) เทศบาลตำบลโนนสูงจะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างระยะเวลาการ 

จ้างคราวละไม่เกิน ๓ ปี สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และคราวละไม่เกิน ๑ ปี สำหรับพนักงานจ้างท่ัวไป 
(๓) อัตราค่าตอบแทน ตามผนวก ก. ที่แนบท้าย
(๔) เทศบาลตำบลโนนสูง จะบรรจุและแต่งต ั้งผ ู้ผ ่านการเลือกสรรตามลำดับที่ 

โดยต้องได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราซสีมาก่อน จึงจะทำสัญญาจ้าง

/ ๑๒. การขึ้นบัญชี...



©๒. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
(๑) เทศบาลตำบลโนนสูงจะประกาศรายซื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียง 

ตามลำดับคะแนนรวมสูงสุด ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยปีดประกาศ ณ ป้ายประซาสัมพันธ์ของ 
เทศบาลตำบลโนนสูง หรือสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๓๗-๙๒๗๐ ในวันและเวลาราชการ หรือ 
ทางเว็บไซต์ของเทศบาล พพพ.กอกรนโญ.3๐.'ชา

(๒) เทศบาลตำบลโนนสูงจะขึ้นบัญชีผู้ผ ่านการสรรหาและเลือกสรรไม่เกิน ๑ ปี 
นับแต่วันประกาศรายซื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

(๓) ถ ้าม ีการเล ือกสรรอย่างเด ียวกันนี้อ ีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ 
ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งต ั้งผ ู้ผ ่านการสรรหา หากตรวจสอบภายหลังพบว่าม ีค ุณสมบัต ิ 
ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร หรือใฃ้เอกสารในการสมัครอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าผู้นี้นขาด 
คุณสมบัติในการได้รับการบรรจุแต่งตั้ง อันเป็นเหตุให้เทศบาลตำบลโนนสูงบอกเลิกสัญญาจ้างได้ในกรณีที่ 
ทำสัญญาจ้างแล้ว และจักดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอมVเตนั^ปานเจริญดักดี้) 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



ภาคผนวก ก.
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และอัตราค่าตอบแทน

๑. พนักงานจ้างประ๓ ทท่ัวไป
๑.๑ พนักงานขับรถยนต์ รหัส ๐๑

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

ประเภทที่ ๑

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดช้องเล็กๆน้อยๆ 

ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐0.- บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๐๐๐.- บาท
รวมอัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
สิทธิประโยซน่อื่นตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไชเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑.๒ คนงานทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ไม่จำกัดคุณวุฒิ -
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานทั่วไป หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๐๐๐.- บาท

รหัส ๐๒

รวมอัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
สิทธิประโยชน์อื่นตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม



ภาคผนวก ข.

การกำหนดและการประเมินสมรรถนะ 
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตำแหน่งประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนตํ

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ความร้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยวิธีสัมภาษณ์
๑) ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ๑๐
๒) ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบหรือลักษณะ ๑๐
งานของตำแหน่ง
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
๓) ประสบการณ!นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ๑๐
๔) การวางแผนในการปฏิบัติงาน ๑๐
คณสมบัติส่วนบคคลอื่น
๕) บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา มนุษย์สัมพันธ์ ๑๐
๖) ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ๑๐
๗) ทัศนคติ และแรงจูงใจ ๑๐
สอบภาคปฏิบัติ
๘) สอบปฏิบัติการขับรถยนต์ ๓๐ โดยวิธีปฏิบัติการขับ

รถยนต์
รวมทั้งสิ้น ๑๐๐

ตำแหน่งประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ความร้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยวิธีสัมภาษณ์
๑) ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ๑๐
๒) ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบหรือลักษณะ ๒๐
งานของตำแหน่ง
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
๓) ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ๒๐
๔) การวางแผนในการปฏิบัติงาน ๑๐
คณสมบัติส่วนบคคลอื่น
๕) บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา มนุษย์สัมพันธ์ ๑๐
๖) ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ๑๐
๗) ทัศนคติ และแรงจูงใจ ๒๐

รวมทั้งสิ้น ๑๐๐


