
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
---------------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภท พนักงานจ้าง     
ตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน 1 ต าแหน่ง  1 อัตรา  
 

      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 

 ๑.๑  ประเภท พนักงำนตำมภำรกิจ จ ำนวน ๑ ต ำแหน่ง  
           ต าแหน่ง  ผูช้่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน  ๑  อัตรา   

  ๒.คุณสมบัติทั่วไป   
2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

                  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม  
2547 ดังต่อไปนี้ 

 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏการที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 (5)  ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที ่    
ในพรรคการเมือง 

 (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
         (7)  ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิด      
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
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         (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ   รัฐวิสาหกิจ  
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ในวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้าง) 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง/หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      รายละเอียดตามผนวก ก  แนบท้ายประกาศ ฯ นี้ 

4.  ค่าตอบแทน  ระยะเวลาการจ้าง  และสิทธิประโยชน์อ่ืน 
     โดยได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ดังนี้ 

     4.1 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
 และมีระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ 4 ปี   

  5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
       ผู้สมัครฯ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ พร้อมหลักฐานการสมัคร ฯ 
ซึ่งผู้สมัครต้องรับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารที่ใช้ในการสมัครทุกฉบับ  อย่างละ1 ชุด 
มายื่นในวันสมัครสอบฯ ดังต่อไปนี้ 

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  
          (ถ่ายในคราวเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน)    จ านวน 3   ใบ 

     2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน            จ านวน 1  ฉบับ 
              3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน 1  ฉบับ 
     4.  ส าเนาวุฒิการศึกษา      จ านวน 1  ฉบับ 
     5.  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามประกาศ ฯ  

     ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันที่สมัคร          จ านวน 1  ฉบับ 
6. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล 
    ส ำหรับกำรสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี 

คุณสมบัติตรงตำมประกำศสมัครสอบ หำกภำยหลังปรำกฏว่ำผู้สมัครสอบรำยใดมีคุณสมบัติดังกล่ำวไม่ครบถ้วน  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก จะถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับกำร
คัดเลือกเป็นพนักงำนจ้ำง 

 

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
      ผู้สมัครสอบต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ต าแหน่งละ 100 บาท  
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

7. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบฯ 
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  

ในระหว่างวันที่ 2-17 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล       
หนองบัวโคก ส านักงานปลัด อบต.หนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4405-6005 ต่อ 0  
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8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร/วัน เวลาและสถานที่สอบ 
      จะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ วัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
ในวันที่  20เมษายน 2563  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบั วโคก หรือทางเว็ปไซต์ 
www.nbk.go.th และจะด าเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.        
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ชั้น 2 อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
    รายละเอียดตาม ผนวก ข  แนบท้ายประกาศ ฯ นี้ 
 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่
สอบแข่งขันได้คะแนน  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง เป็นผู้อยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่า 
 

11. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและ

เลือกสรร ในวันที่ 29 เมษายน 2563 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก หรือ ทางเว็ปไซต์ 
www.nbk.go.th และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ไว้ มีอายุไม่เกิน  1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และหากตรวจสอบพบภายหลั งว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นผู้มี
คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หรือขาดคุณคุณสมบัติตามที่ก าหนด องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 
หรือเว้นแต่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก จะมีกำรสอบคัดเลือกเพ่ือเป็นพนักงำนจ้ำงในต ำแหน่งเดียวกันนี้อีก และ
ได้มีกำรขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกไว้ใหม่แล้ว ให้ถือว่ำบัญชีที่ข้ึนไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก    
   

12.  การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
         ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ ง 
ดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  คือ 

       1. ผู้นั้นได้สละสิทธิเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
         2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในระยะเวลาที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ก าหนด 

       3. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
       4. พ้นก าหนดระยะเวลาการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
       5. มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในต าแหน่งเดียวกันกับประกาศในครั้งนี้ 

             6. เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) มีมติในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน 
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13. การบรรจุและแต่งตั้ง 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
   1. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามต าแหน่งที่สอบได้    
โดยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 
   2. กรณีผู้สอบได้และถึงล าดับที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษา 
ที่สูงกว่าในประกาศ ฯ นี้  จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองมิได ้   
   3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จะต้องมีบุคคลที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป เป็นผู้ค้ าประกัน 
   4. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มา
ท าสัญญาจ้างและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ทั้งนี้ ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก จะท าสัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ 
แล้วเท่านั้น 
   5. ในวันท าสัญญาจ้าง ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ฯ นี้ 
   6. หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
ตรวจสอบพบภายหลัง  ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับการสรรหา  พร้อมคืนเงินค่าตอบแทนนับตั้งแต่วันที่
ได้รับการจัดจ้างและไม่อาจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ถูกเพิกถอนได้ 
  14. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ  คือ 
       ครั้งที่ 1 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 
       ครั้งที่ 2 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน  
       โดยใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ในการประกอบการพิจารณา 
เลื่อนขั้นค่าตอบแทน การเลิกจ้าง หรือการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง 

15. เงื่อนไขอ่ืนๆ   
     ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
 

       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ ณ  วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 

                                    
    (นายสุขสันต์   ช านาญกุล) 

                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
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