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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คร้ังที่ 2 

................................................ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประเภท
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา    
           อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด ดังนี้ 
1. ต าแหน่งที่รับสมัคร   
    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  
   1) ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ)    จ านวน  1  อัตรา  
2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ท่ีจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 4  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2547  ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  และไม่เกิน 60 ปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน   

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ดังนี้ 

ก  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีรังเกียจแก่สังคม 
          ข  วัณโรคในระยะอนัตราย 
          ค  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
          ง  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
          จ  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(5) ไม่ เป็น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง   หรือเ จ้าหน้า ท่ี                

ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(8)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
      (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น  ของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

ท้ังนี้  ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น  ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ   หรือพนักงาน
จ้างหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
      ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  หน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และ

อัตราเงินค่าตอบแทนในต าแหน่งท่ีด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียด
ตามผนวก ก) 
3.  การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 

3.1 ค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 100 บาท        
3.2 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง และลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง ได้ต้ังแต่วันท่ี  20 – 28  มีนาคม  2566 ในวันเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. 
ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ 
4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

4.1  ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน 1 ฉบับ 
4.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน              จ านวน 1 ฉบับ 
4.3  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด าและถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)      จ านวน  3  รูป 

       4.4  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ 
              ก.พ.ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535) (ฉบับจริง)          จ านวน  1  ฉบับ 

4.5  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี)      จ านวน  1 ฉบับ 
       4.6  หนังสือรับรองการประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานท่ีปฏิบัติ 

    จากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิมไม่น้อยกว่า 5 ปี             จ านวน  1  ฉบับ 
4.7  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ไม่รับสมัครสาหรับพระภิกษุและสามเณร ตามหนังสือ ท่ี นว. 

89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในมาตราข้อ 5 ของมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 
12 กันยายน 2521 ส าหรับการสมัครครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบั ติท่ัวไป และ 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  
ตามท่ีประกาศไว้นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับ
การเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าถ้ าวัวแดงในต าแหน่งนั้น ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร
เขียนว่า “รับรองส าเนาถูกต้อง” และ ลงช่ือก ากับไว้  
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และสถานที่สอบ 

 4.1 ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ เข้าสอบ  ในวัน ท่ี  29  มีนาคม 2566  โดยปิดประกาศ                
ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และทาง
เว็บไซต์ http. www.thamwuadaeng.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์  0-4405-2971  

http://www.thamwuadaeng.go.th/
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4.2  วันสอบ  จะท าการสอบคัดเลือกและเลือกสรร  ในวันท่ี 3  เมษายน  2566  ต้ังแต่เวลา  
09.30 น. – 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
(สถานท่ีสอบอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 
6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
         ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
(รายละเอียดตาม ผนวก ข) 
7.  เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ท่ีจะถือว่าผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60     
โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้  โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดมาหา
คะแนนต่ าตามล าดับ ถ้าผู้สอบได้มคีะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ท่ีสอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าผู้สอบได้มีคะแนนรวมและคะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า     
ถ้าผู้สอบได้มีคะแนนรวม คะแนนภาคภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) และคะแนนภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ท่ีสอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) มากกว่า เป็นผู้อยู่ใน
ล าดับท่ีสูงกว่า ถ้ายังคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
8.  ประกาศผลการสอบคัดเลือกและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี  4 
เมษายน  2566  โดยปิดประกาศ  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอ
หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  และทางเว็บไซต์ http. www.thamwuadaeng.go.th หรือสอบถามทางหมายเลข
โทรศัพท์  0-4405-2971  โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด       
1  ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 9.  การบรรจุและแต่งต้ัง 

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  ตามล าดับในบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
จะท าสัญญาจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) 
แล้วเท่านั้น      

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  มีนาคม   พ.ศ.  2566 
     
       (ลงช่ือ) 

 (นายอาทิตย์    ศิริบุตวงศ์) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

      

http://www.thamwuadaeng.go.th/
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ผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา 

และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คร้ังที่ 2  ลงวันที่  13  มีนาคม  2566 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทน 

************************** 

1. ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  จ านวน  1  อัตรา 
ต าแหน่งประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดประสลการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนรู้ ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.  ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์  และคุณลักษณะ

ตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน  เพื่อร่วมกันพฒันาผู้เรียนตามศักยภาพ 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยใช้ทักษะของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นผู้ท่ีมี
ความรู้  ความสามารถ และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้
เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุลักษณะงานท่ีได้
ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 
 

อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท  

  - เงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
   
 

ระยะเวลาการจ้าง  ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี หรือตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงเห็นสมควร 
 

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 

************************* 



~ ๕ ~ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชยัภูมิ 
      ๕ 
 

ผนวก ข 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา 

และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คร้ังที่ 2  ลงวันที่  13  มีนาคม  2566 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานจ้าง 
****************************** 

1. ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ   
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก มีดังนี้  

1) ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  ข้อสอบปรนัย  100  คะแนน   
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
  2. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
5. ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ 
   การสะกดค า ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และ  
   อุปมาอุปมัย  
6. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน  

2) ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข)  ข้อสอบปรนัย ๑๐๐ คะแนน  
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2556 
4. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 
5. มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
6. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
7. ความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก เช่น จิตวิทยาเด็ก พัฒนาการเด็ก เป็นต้น 

3) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค)  สอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน   
   โดยพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการท างาน และด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ท่ีอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  
อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  ปฏิภาณ ไหวพริบ  การปรับตัวกับผู้ร่วมงานท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 

***************************** 
 
 
 
 

 


