
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลขามสมบูรณ์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
----------------------------------------- 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลขามสมบูรณ์ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลขามสมบูรณ์  

      ฉะนั้น  จึงขออาศัยอํานาจความในมาตรา  13  และมาตรา  14  ประกอบกับมาตรา  25  วรรคท้าย  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง  หมวด  4  การสรรหาและการเลือกสรร  
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  ตําแหน่ง ดังนี้  

 ๑. ตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

           1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน   1  ตําแหน่ง   1  อัตรา 
  1)  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้  จํานวน   1  ตําแหน่ง   1  อัตรา 
           (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกท้ายประกาศ) 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

      ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้ 

  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป ผู้ซ่ึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
พนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  มีสัญชาติไทย 
  ๒.  มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปี 
  ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔.  ไม่เป็นผู้พิการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น สําหรับพนักงาน 
ส่วนตําบล 
  ๕.  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  ๖.  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
  ๗.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  ๘.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  ๒.๒ พระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังได้ 
ท้ังนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ท่ี นว.๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘    
และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งกรมมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 

  ๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรตําแหน่งใดจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนั้น โดยใช้ลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลหรือข้าราชการพล
เรือนโดยอนุโลม ดังนี้ 



 ๒ 

  2.๓.1 ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้  จํานวน  ๑  อัตรา 

   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการประกาศ  สํารวจ  รับแบบแสดงรายการ คําร้อง  คําขอ หรือเอกสาร  
หลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในข้ันต้น  ช่วยรับและนําส่งเงิน ออกหลักฐาน ลงบัญชี
ทะเบียนต่าง ๆ และติดตามทวงถามเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต  ค่าปรับ  รายได้จาก
ทรัพย์สินและ รายได้อ่ืน ๆ    เช่น  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํารุงท้องท่ี  ภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต้ัง
ตลาดเอกชน  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล   ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร   
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืน ๆ  ตามข้อบังคับตําบล  ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตําบล ค่าอากรฆ่าสัตว์  
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  ค่าเช่าตลาด  ค่าเช่าแผงลอย  ค่าท่ีวางขายของในท่ีสาธารณะ  
ดอกเบ้ียเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตําบล  และเงินฝากธนาคาร  ค่าจําหน่ายเวชภัณฑ์        
ค่าจําหน่ายคําร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า  และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น  การเก็บรักษาหรือค้นหา
เอกสารหลักฐานและเรื่องอ่ืน ๆ ของผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อ่ืน ๆ รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทํา
รายงาน  ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษีและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ      
การตลาด การขาย   บริหารธุรกิจ  การจัดการท่ัวไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการท่ัวไป ต้องศึกษาวิชา
บัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

  ๓. อัตราค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ 

 ๓.๑ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร  จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ    ตําแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 9,40๐.-บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวฯ 
เดือนละ 2,00๐.- บาท รวมเป็นเงิน 11,40๐.- บาท  (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
  ๔. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรร  
  องค์การบริหารส่วนตําบลขามสมบูรณ์ จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงาน
จ้างโดยยึดหลัก “สมรรถนะ”  ความเท่าเทียมกันในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ 
  วิธีการประเมิน “สมรรถนะ”  

  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ ใช้วิธีการสอบแข่งขัน  โดยแบ่งออกเป็น ๓ ภาค 
  ภาค ก. สอบภาคความรู้ ความสามารถท่ัวไป   (จํานวน  ๑๐๐  คะแนน) 
  ภาค ข. สอบภาคความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  (จํานวน   ๑๐๐  คะแนน) 
  ภาค ค. สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง   (จํานวน   ๑๐๐  คะแนน) 
      ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการ
ทํางาน  และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะในด้านต่าง ๆ  คือความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมท้ังสังคมและ สิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  
และเชาวน์ปัญญา 

  ท้ังนี้ ผู้ท่ีมีสิทธิ์สอบภาค ค. ต้องเป็นผู้สอบผ่านเกณฑ์ ภาค ก. และภาค ข. ไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ    
     
 
 
 



 ๓

  ๕. เกณฑ์การตัดสิน  
       ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ  60  หากไม่มี
ผู้ใดได้คะแนนถึง ร้อยละ 60 องค์การบริหารส่วนตําบลขามสมบูรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ผู้ท่ีได้คะแนนรวม
สูงสุดของท้ังสองภาค เข้าปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่ง  
  ๖. ระยะเวลาและเง่ือนไขการจ้าง 
  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ขามสมบูรณ์ ตามลําดับท่ีในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร   และองค์การบริหารส่วนตําบลขามสมบูรณ์  
จะทําสัญญาจ้างเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด  นครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม )   
แล้ว 
      - พนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี โดยองค์การบริหารส่วนตําบลขาม
สมบูรณ์ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในกรณีต่อสัญญาจ้าง 
      การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมากําหนด 

  ๗. การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ๗.๑ องค์การบริหารส่วนตําบลขามสมบูรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงลําดับท่ี
จากผู้ผ่านการสอบแข่งขันคะแนนรวมสูงสุดตามลําดับ กรณีท่ีมีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้คะแนนสอบเท่ากันให้ผู้ท่ี
ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลําดับสูงกว่า 
  ๗.๒ องค์การบริหารส่วนตําบลขามสมบูรณ์ จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ละตําแหน่งไว้ ไม่
เกิน ๑ ปี นับแต่วันข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีกและได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่
แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีท่ีได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดให้มา
รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจ้างไปแล้วก่อนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะมีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรใหม่ แล้วแต่กรณี 
  ๗.๓ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ 
   (๑) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ ในการทําสัญญาจ้างในตําแหน่งท่ีสอบได้ 
   (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพ่ือรับการทําสัญญาจ้างภายในเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล
ขามสมบูรณ์กําหนดไว้ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า ๑๐ วัน นับแต่วันท่ีท่ีทําการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
   (๓) ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามกําหนดเวลาตามสัญญาจ้าง 

  ๘. วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
  ๘.๑ กําหนดการรบัสมัคร ระหว่างวันท่ี  14  กันยายน  2558   ถึงวันท่ี  22  กันยายน  2558             
ในวันและเวลาราชการ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลขามสมบูรณ์ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
  ๘.๒ วิธีการยื่นใบสมัคร รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วย
ตนเองและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารท่ีกําหนดทุกฉบับ และยื่นใบสมัครได้ตามวันเวลาและสถานท่ี
ท่ีกําหนดตามข้อ ๘.๑ 

8.3 ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสําหรับทุกตําแหน่ง  จํานวน   100  บาท  
เม่ือผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณีโดยให้ผู้สมัครสอบ    ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ตนเองก่อนว่ามีครบหรือไม่ หากไม่มีคุณสมบัติครบแล้วมาสมัคร ทางองค์การบริหารส่วนตําบลขามสมบูรณ์ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไม่คืนเงิน    



 ๔

  ๙. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
  ๙.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน ๓ รูป 
  ๙.๒ สําเนาทะเบียนบ้าน   จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๙.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๙.๔ ใบรับรองแพทย์  ซ่ึงแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)        
หรือตามประกาศท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลกําหนด ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันท่ีตรวจร่างกาย  
จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๙.๕ สําเนาใบปริญญาบัตรพร้อมทะเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งท่ีสอบ 
  ๙.๖ หนังสือรับรองการทํางาน 
  ๙.๗ สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จํานวน ๑ ฉบับ 
 สําหรับการรับสมัครครั้ งนี้ ให้ผู้ส มัครตรวจสอบและรับรองว่า เ ป็นผู้ มี คุณสมบัติ ท่ัวไปและมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่ามีผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตําบลขามสมบูรณ์ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ
ได้รับการ   ทําสัญญาจ้าง 

  ๑๐. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
  ในวันท่ี  23 กันยายน 2558  ณ องค์การบริหารส่วนตําบลขามสมบูรณ์ อําเภอคง  จังหวัด
นครราชสีมา  หรือ www.khamsomboon.go.th.  

  ๑๑. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ สอบ ภาค ก. ภาคความรู้ ความสามารถท่ัวไป  และภาค ข. 
ภาคความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง ในวันท่ี  24  กันยายน  2558 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลขามสมบูรณ์ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

   
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรร ในวันท่ี  25  กันยายน  2558 
 
 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา สถานท่ี หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

24  กันยายน  ๒๕๕8 ๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๓๐น. ห้องประชุม  อบต.ขาม
สมบูรณ์  ช้ัน 2 

สอบภาคความรู้ความสามารถ
ท่ัวไป  (ภาค  ก.) 

ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ  ๖๐   

พักช่วงกลางวัน 
24  กันยายน  ๒๕๕8 ๑๓.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. ห้องประชุม  อบต.ขาม

สมบูรณ์  ช้ัน 2 
สอบภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตําแหน่ง  (ภาค  ข.) 

ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ  ๖๐   

24  กันยายน  ๒๕๕8 ๑๖.๐๐  น.  เป็นต้นไป ห้องประชุม  อบต.ขาม
สมบูรณ์  ช้ัน 2 

สอบภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์            
ภาค  ค.) 

ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ  ๖๐   



 ๕

  ๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง  

  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ขามสมบูรณ์ ตามลําดับท่ีในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร   และองค์การบริหารส่วนตําบลขามสมบูรณ์  
จะทําสัญญาจ้างเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด  นครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม )   
แล้ว 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
   
   ประกาศ ณ วันท่ี  8  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕8 
 

 
 
 

 


