
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

.............................................. 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ               
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗  หมวด ๔ การสรรหา การเลือกสรร  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง               
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ    
พนักงานจ้างทัว่ไป 
   1. คนงานทั่วไป  สังกัด กองคลัง    จำนวน 1 อัตรา 
   2. คนงานทั่วไป  สังกัด กองช่าง    จำนวน 1 อัตรา 
   3. ผู้ดูแลเด็ก   สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา 

 2. ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
 2.1 คุณสมบัติทัว่ไป 
          (1)  มีสัญชาติไทย 
          (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี 
          (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
          (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด ดังนี้ 
        4.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
        4.2 วัณโรคในระยะอันตราย 
        4.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม 
        4.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

     4.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
          (5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

        (6)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น  
          (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
          (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
          (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
    

/(10) หลักเกณฑ์ฯ... 
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         (10) หลักเกณฑ์การให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งพ้น
จากสภาพการใช้ยาเสพติดเข้าทำงาน หรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ ภาคผนวก ก. 

   บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม (5), (6) และ (9) สามารถสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างได้ แต่ ณ วันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (5), (6) และ (9)  ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ
ต้องรับผิดชอบคุณสมบัติของตัวเอง ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ตรวจสอบภายหลังว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่สามารถยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทันที และเลิกจ้างได ้

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้างประเภททั่วไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   - ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองคลัง    ภาคผนวก ข. 
   - ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง    ภาคผนวก ค. 
   - ตำแหนง่ ผู้ดูแลเด็ก  สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคผนวก ง. 

 3. หลักฐานการรับสมัคร 
   ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัคร  ดังนี้ 

1. ใบสมัคร  ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ ่
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
4. สำเนาวุฒิการศึกษาและใบปริญญาบัตร  จำนวน  ๑  ชุด 
5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่

ตรวจร่างกาย  จำนวน 1 ฉบับ 
6. ใบ สด.๙ หรือใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชาย) 
7. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนจำนวน  ๓  รูป 
8. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบสำคัญการสมรส ฯลฯ เป็นต้น 

 4.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   การคัดเลือกใช้วิธีสอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาให้
คะแนน  จากวุฒิการศึกษา  ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทั่วไป  ไหวพริบ  บุคลิก  การแต่งตัว  การวางตัว  
มารยาท  และความสนใจในตำแหน่งที่สมัครสอบ  ภาระที่รบัผิดชอบต่อหน้าที่ 

 5.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  
   ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 50 บาท 
  (ค่าธรรมเนียมสมัครสอบนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งสิ้น) 

 6.  กำหนดการรับสมัคร 
  ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่          
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 ตุลาคม ๒๕63 ในวันและเวลาราชการ 

 7.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังตะเฆ่  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  
(www.wangtakhe.go.th) 

 
 

/8. วัน เวลาฯ... 



 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก. 
หลักเกณฑ์การให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด 

เข้าทำงาน หรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ 
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  

********* 
 
 โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม รวมทั้งการดูแลคนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส  ดังนั้น เพ่ือสร้างเสริมความเป็นธรรมในสังคมในเรื่องสิทธิ และความเสมอภาคของผู้ติดเชื้อเอดส์ 
คนพิการ และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด จึงให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติดังนี้ 

1. ห้ามออกกฎหมายหรือระเบียบที่ลิดรอนสิทธิผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้น
จากสภาพการใช้ยาเสพติด 

2. ห้ามอ้างเหตุแห่งการติดเชื้อเอดส์ ความพิการ หรือการเคยเสพ หรือติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพ
การใช้ยาเสพติด เป็นเหตุผลในการลิดรอนสิทธิในการเข้ารักการศึกษา การรับทุนการศึกษา หรือเข้าทำงาน 
ตลอดจนความก้าวหน้า การให้ออกจากการศึกษาหรือให้ออกจากงาน 

3. ให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้ที่เคยมีประวัติการเสพหรือติดยาเสพติด ซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยา
เสพติด หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของทางราชการ หรือสถานบำบัดรักษาที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ โดย
ได้รับการรับรองจากแพทย์ หรือสถานบำบัดนั้น ๆ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีสิทธิที่จะสมัครสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง รวมทั้งการเข้ารับการศึกษา และการรับทุนการศึกษาได้
ดังเช่นบุคคลทั่ว ๆ ไป โดยให้ดำเนินการด้วยความเสมอภาคตามระบบคุณธรรม รวมถึงการพิจารณาตำแหน่งงาน
ให้เหมาะสม 

      ฯลฯ 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
  อ้างหนังสือ อำเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย 0023.21/ว 2192 วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
หรือ หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0023.2/5737 วันที่ 17 พฤษภาคม 
2559  ประกอบกับมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 3 /2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข. 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างท่ัวไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  
******** 

ชื่อตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 
 

ประเภทพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างทั่วไป  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
 

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน (เก้าพันบาทถ้วน) ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างทั่วไป ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3)  และรวมค่าครองชีพซึ่งอัตรา
เป็นไปตามมติ ครม. 

ระยะเวลาการจ้าง 
  พนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค. 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างท่ัวไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  
******** 

ชื่อตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 
 

ประเภทพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างทั่วไป  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
 

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน (เก้าพันบาทถ้วน) ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างทั่วไป ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3)  และรวมค่าครองชีพซึ่งอัตรา
เป็นไปตามมติ ครม. 

ระยะเวลาการจ้าง 
  พนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ง. 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างท่ัวไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  
******** 

ลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำหน้าที่จัดอบรมสั่งสอน จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย  ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย   และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย                     

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำหน้าที่จัดอบรมสั่งสอน จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย  ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย   และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย                     

  ในกรณีจำเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  อบต .อาจมีคำสั่งมอบหมายงานให้พนักงานจ้าง
ปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา  และ
พนักงานจ้างยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของ  อบต.  โดยถือเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับชอบ   และลักษณะงานที่
ปฏิบัติตามสัญญานี้ 

   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง    
  1. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  2. มีสุขภาพแข็งแรง 
  3. มีสุขภาพจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
  4. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์ สังคม มีความตั้งใจ 
  5. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจ 
  6. จะปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม 
  7. เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก  มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น  และมีความขยันอดทน 

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน (เก้าพันบาทถ้วน) ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างทั่วไป ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3)  และรวมค่าครองชีพซึ่งอัตรา
เป็นไปตามมติ ครม. 

ระยะเวลาการจ้าง 
  พนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี 

หมายเหตุ ปฏิบัติราชการประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว 
จงัหวัดชัยภูมิ 

 


