
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

เรื่อง  รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

.......................................................................... 
 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จะด าเนินการรับสมัครเพ่ือ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๕ อัตรา 
 

  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนต าบล
นายางกลัก จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร  
     พนักงานจ้างทั่วไป  
    ๑.๑ ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป    จ านวน  ๓  อัตรา 

  ๑.๒ ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก    จ านวน  ๒  อัตรา 

                
    ๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้าง และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
ตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 
 

   ๓. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัคร มีคุณสมบัติท่ัวไป และลักษณะต้องห้ามของผู้ท่ีได้รับการจ้างเป็น
พนักงานจ้าง ดังนี้  
     ๓.๑  คุณสมบัติท่ัวไป   
   ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  
๗ กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ข้อ ๔ ดังต่อไปนี้   
    (๑) มีสัญชาติไทย  
   (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี  
   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
    (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 

        จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่ 
        เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้  
         (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
       (ข) วัณโรคในระยะอันตราย  
       (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  



 

       (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
       (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

    (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง  
   (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
    (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
    (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  
 

   ส าหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพ่ือเป็น
พนักงานจ้างได้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว๙  ลงวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๑๐  หนังสือ
ส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว๕๖๒๖  ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๒๑  และตามความในข้อ  ๕  
ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๒๑ 
 

     หมายเหตุ  ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วน
ราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น 
 

      ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแต่ละต าแหน่ง ตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้  
 
  ๔. ก าหนดการรับสมัคร 
      ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ในวันและ
เวลาราชการ โดยผู้สมัครมีสิทธิสมัคร ไดเ้พียงคนละ ๑ ต าแหน่ง 
 

      ๔.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
       ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน พร้อมส าเนาเอกสารอ่ืนที่ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ใบสมัคร        จ านวน  ๑  ฉบับ  
   (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน  ๑  ฉบับ  
   (๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  ๑  ฉบับ  

-๒- 



 

   (๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน                     
                         ไม่เกิน ๑ ปี (ให้เขียนชื่อ – สกุล ข้างหลังรูป)    จ านวน  ๓  รูป  
   (๕) ใบรับรองแพทย์ตัวจริง แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของลูกจ้าง  
                 (แพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)       จ านวน  ๑  ฉบับ 
          (๖) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรอง โดยจะต้อง 
        ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ  
                          คือวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔         จ านวน  ๑  ฉบับ 
    (๗) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ   จ านวน  ๑  ฉบับ  
 

   ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
  

  ๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
       ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักจะไม่รับสมัคร
หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หรือบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร หรือยกเลิก
สัญญาจ้างได้ตามแก่กรณ ี
 

 ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  
      ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม ต าแหน่งที่สมัครต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท      
      เงินค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ในทุกกรณ ี
 

  ๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและวัน เวลา สถานที ่
      ๖.๑ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
            องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่  
๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก โทร. ๐ ๔๔๐๕ ๖๐๓๓ และทาง
เว็บไซต ์http://www.nayangklak.go.th 
 

 

      ๖.๒ ก าหนดวันเลือกสรร 
           ก าหนดวันเลือกสรร ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลนายางกลัก   
 
   ๗. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร   รายละเอียดตามภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้ 
       - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

-๓- 



 

  ๘. เกณฑ์การตัดสิน  
        ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  รอ้ยละ  ๖๐ 
 

  ๙. การประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการเลือกสรร 
       ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก และทาง
เว็บไซต์ http://www.nayangklak.go.th 
 

  ๑๐. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
        ๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ให้เรียงล าดับที่หนึ่งจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ในกรณีทีไ่ด้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 
                 ๑๐.๒ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
เลือกสรรต าแหน่งดังกล่าว ได้เปิดรับสมัครสอบนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
  

  ๑๑. การจัดท าสัญญาจ้าง 
       องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก จะต้องท าสัญญาจ้าง ตามท่ีก าหนด ดังนี้  

๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก จะท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ  

๑๑.๒ ในกรณีที่มีผู้คัดเลือกได้มากกว่าจ านวนอัตราว่างและภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะ

เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มี

สมรรถนะเรื่องเดียวกันได้ องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้คัดเลือกได้จากบัญชี

รายชื่อผู้คัดเลือกไดท้ี่ยังไม่หมดอายุ  
 

  ทั้งนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง ด าเนินการโดยยึดหลักสมรรถนะ ความ
เท่าเทียม ในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และ
โปร่งใส 
 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
      (นายยนต์  พันธุ์ชมภู)  
                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 
 

-๔- 



 

ภาคผนวก ก. 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ลงวันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

--------------------------------------------------------------- 

ประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑.  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  
   
  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๑. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
  ๒. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
 
 
 ระยะเวลาการจ้าง 
 ก าหนดระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกิน  ๑  ปี 
 
  ค่าตอบแทน 
 - อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท 
  - เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  เดือนละ  ๑,๐๐๐  บาท 
 
 

 

 

 

 



 

-๒- 

ภาคผนวก ก. 
หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน 
๒. ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ดูแลความเรียบร้อย  
ความปลอดภัยของเด็กเล็ก สอนให้ความรู้เบื้องต้นแก่เด็กก่อนประถมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ช่วยดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็ก  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  มีความเสียสละ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน มีความอดทนต่องาน
หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นผู้ดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ 
ให้ความรู้แก่เด็กโดยการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้  ดูแลความเรียบร้อย  และความปลอดภัยของเด็ก
ในขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก 
 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
 
  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
  ๑. สามารถเลี้ยงดูแลเด็กได้  
  ๒. สามารถสอนด้านพัฒนาการเด็กได้  
  ๓. สามารถจัดโภชนาการส าหรับเด็กได้  
  ๔. มีไหวพริบ ปฏิภาณท่ีดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
 
  ระยะเวลาการจ้าง 
 ก าหนดระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกิน  ๑  ปี 
 
  ค่าตอบแทน 
 - อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท 
  - เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  เดือนละ  ๑,๐๐๐  บาท 
          



 

ภาคผนวก ข. 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 

 

 
  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  
   ๑.  ประวัติส่วนตัว การศึกษา      ๒๐ คะแนน 
   ๒.  ประสบการณใ์นการท างาน ความสามารถพิเศษ   ๒๐ คะแนน 
  ๓.  การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย  ๒๐ คะแนน 
  ๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ   ๒๐ คะแนน 
  ๕.  มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม  ๒๐ คะแนน 
 
  โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทาง
อ่ืนของผู้เข้าคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม
และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข. 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 

 

 
  
 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  
   ๑.  ประวัติส่วนตัว การศึกษา      ๒๐ คะแนน 
   ๒.  ประสบการณใ์นการท างาน ความสามารถพิเศษ   ๒๐ คะแนน 
  ๓.  การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย  ๒๐ คะแนน 

๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ   ๒๐ คะแนน 
๕.  มนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม  ๒๐ คะแนน 

 
  โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทาง
อ่ืนของผู้เข้าคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม
และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


