
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2 
 ....................................................  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะด าเนินการ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2  อาศัยอ านาจ    
ตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๔๗  หมวด  ๔  การสรรหาและการเลือกสรร  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง   อ าเภอครบุรี  จังหวัด
นครราชสีมา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง  ช่ือต าแหน่ง  และรายละเอียดเก่ียวกับการจ้าง 
 ๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้  จ านวน ๑ อัตรา 
รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ (ภาคผนวก  ก)  แนบท้ายประกาศนี้ 
 ๑.๒ ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  คนงานท่ัวไป  จ านวน  ๑  อัตรา  รายละเอียดเกี่ยวกับ
ต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ  (ภาคผนวก  ก)  แนบท้ายประกาศนี้ 
 
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด  ๑  ข้อ  ๔  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  
๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 
  ๑)  มีสัญชาติไทย 
  ๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี  และไม่เกิน  ๖๐  ปี  เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชียวชาญพิเศษไม่เกิน  
๗๐  ปี  
  ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล 
  ๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 
  ๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  ๗)  ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษแห่งความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๘)  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

/ ๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ....   
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  ๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น   
  หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง   ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน        
๑  เดือน  มาแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้าม  ส าหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนต าบลมายื่นด้วย 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
  ๑  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ก) 
๓.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ๑)  ผู้สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ท่ีส านักงานปลัด  อบต.  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  
อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  15 – 23  มกราคม  ๒๕๖2  ในวันและเวลาราชการ  
(๐๘.๓๐  น. – ๑๖.๓๐  น.) 
  ๒)  การรับสมัครสอบ  ให้ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  ณ  ท่ีส านักงานปลัด  
อบต.  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  15 – 23  มกราคม 
๒๕๖2  ในวันและเวลาราชการ  (๐๘.๓๐  น. – ๑๖.๓๐  น.)  
 
๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
 ๔.๑  ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครสอบ  พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับ
รองส าเนาถูกต้อง  พร้อมลงลายมือช่ือก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๖  
เดือนนับถึงวันสมัคร  จ านวน  ๓  รูป  โดยให้ผู้สมัครเขียนช่ือ – สกุล  ต าแหน่งท่ีสมัครไว้ด้านหลังรูปด้วยตัว
บรรจง 

๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  อย่างละ  ๑  ฉบับ 
๓)  ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม  ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน

ส่วนต าบลก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือนนับต้ังแต่วันท่ีตรวจร่างกาย  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔)  ส าเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน  (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕)  หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน  (ถ้ามี) 

  ๖)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี)  อาทิ  ความสามารถพิเศษ  วุฒิบัตรอื่น ๆ เป็นต้น 
  เอกสารหลักฐานทุกชนิดให้ใช้กระดาษขนาด  A๔  เท่านั้น  และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ๔.๒  ส าหรับการสมัครสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครบถ้วนตรงตามท่ีประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นและแสดงเอกสารหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีก าหนด  หากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าผู้สมัครให้ข้อมูลท่ีเป็นเท็จ  หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีก าหนดตามประกาศรับสมัครนี้  
 
 

/ องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง…………….. 



-๓- 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ  ไม่มีสิทธิได้รับการสอบและไม่มี
สิทธิในการจ้างพนักงานจ้าง  หรืออาจถอนช่ือผู้สมัครจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ  หรือจากบัญชีผู้
ได้รับการคัดเลือกแล้วแต่กรณี 
 
๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จ านวน  ๑๐๐  บาท  และจะไม่จ่ายคืนให้ผู้สมัคร   
ไม่ว่ากรณีใดๆ  เว้นแต่มีการยกเลิกการสรรหาครั้งนี้ท้ังหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  จึงจะ
จ่ายคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะท่ีมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 
 
๖.  อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ 
 ผู้ท่ีได้รับการสรรหาและเลือกสรร  จะได้รับการแต่งต้ังตามต าแหน่งท่ีสมัครสอบแข่งขันได้  โดยจะได้รับ
อัตราค่าตอบแทน  ดังนี้ 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
    วุฒิ ปวช.  
  -  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ       ๙,๔๐๐  บาท 
  -  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอัตราเดือนละ   ๒,๐๐๐   บาท 
  รวมค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑๑,๔๐๐  บาท 
    วุฒิ ปวท. 
  -  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ     ๑๐,๘๔๐  บาท 
  -  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอัตราเดือนละ   ๒,๐๐๐   บาท 
  รวมค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑๒,๘๔๐  บาท 
      วุฒิ ปวส. 
  -  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ     ๑๑,๕๐๐  บาท 
  -  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอัตราเดือนละ   ๑,๗๘๕   บาท 
  รวมค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑๓,๒๘๕  บาท 

พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  
  -  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ     ๙,๐๐๐    บาท 
  -  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอัตราเดือนละ ๑,๐๐๐    บาท 
  รวมค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ดังต่อไปนี้ 
 7.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ  แบ่งออกเป็น  ๓  ภาค  คือ 
  ๑)  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก.)    คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
  ๒)  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข.) คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
  ๓)  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค.)    คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 

/ การสรรหาและเลือกสรร… 
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การสรรหาและเลือกสรร จะสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก.)  และภาคความรู้

ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข.)  ก่อน  ผู้สมัครที่สามารถสอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ เท่านั้น  จึงจะมีสิทธิ์ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค.)  ซึ่งจะสอบในวันเดียวกัน  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ข) 
 7.2 หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างท่ัวไป คือ 
  1) ภาคปฏิบัติ  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  2) สัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ข)            

๘.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในแต่ละ
ภาคการทดสอบ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  โดยจะเรียงล าดับผู้ท่ีสอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  กรณีมี
ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ท่ีสอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค.)  มากกว่าเป็นผู้ท่ีอยู่
ในล าดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข.)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ท่ีสอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก.)  
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก  จะให้ผู้ท่ีได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ี
สูงกว่า  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้   

๙.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงจะด าเนินการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก    
ในวันที่  2๔  มกราคม  ๒๕๖2  โดยปิดประกาศไว้  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
เฉลียง  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  ๐44 346252 
 -  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงจะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบแข่งขัน  ในวันศุกร์ท่ี  
๒๕  มกราคม  ๒๕๖2  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ค.) 

 
๑๐.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  25  มกราคม  
๒๕๖2  โดยปิดประกาศไว้  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ทางหมายเลข  ๐44 346252 
 
๑๑.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ๑)  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับต้ังแต่วันท่ีประกาศรายช่ือผู้
ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  เว้นแต่องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  จะมีการสอบในต าแหน่งเดียวกันอีกและได้
มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
  ๒)  ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้ขึ้นบัญชี  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิก
บัญชีผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรร 
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   ๑.  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิได้รับการแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
   ๒.  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างในเวลาท่ีผู้มีอ านาจจ้างก าหนด 
   ๓.  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจจะเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามก าหนดเวลาท่ีจะจ้างในต าแหน่งท่ีสอบได้   
   ๔.  ผู้นั้นได้รับการแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีสอบได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นใน
บัญชีผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรรได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

๑๒.  เง่ือนไขการจ้างและระยะเวลาการจ้าง 
 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งต้ังและท าสัญญาจ้างได้  ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ    
การจ้างพนักงานจ้างจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  (ก.อบต.จ.นม.)  โดยมีระยะเวลา
การจ้างไม่เกินคราวละ  ๑ ปี ส าหรับพนักงานจ้างท่ัวไป  และไม่เกินคราวละ ๓ ปี ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ   
ท้ังนี้ต้องสอดคล้องแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  ด้วย 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   7   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
 

      (ลงช่ือ)        
       (นายวิเชียร   วัฒนาประชากุล) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 


