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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 

เรื่อง    การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 

---------------------------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 จํานวน  1 ตําแหน่ง  1 อัตรา 
 

      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  22  ประกอบกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง   
หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี  7  กรกฎาคม  2547  หมวด 4 ข้อ 18  ข้อ 19  ข้อ 20 และข้อ 23 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  ดังนี้ 
  1. ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน  ๑  ตําแหน่ง  ดังนี้ 

-พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภท  ผู้มีคุณวุฒิ  ดังนี้  
   ตําแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  ๑  อัตรา   
 

  ๒.คุณสมบัติท่ัวไป 
      ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 7 
กรกฎาคม  2547  ดังต่อไปนี้ 

 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น
สําหรับพนักงานส่วนตําบล  

 (5)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีใน 
พรรคการเมือง 

 (5)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
         (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุด  ให้จําคุกเพราะกระทําผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
         (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ   รัฐวิสาหกิจ  
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
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 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

      -ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาท่ี ก.อบต.ก.พ. หรือ 
ก.ค. รับรองว่าเป็นคุณวุฒิท่ีใช้สําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
   -ปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวันของเด็กจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ให้เด็กมีความ
เจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์  รวมไปถึง
การบูรณาการด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาการทางด้าน  ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  
สังคม  และสติปัญญา  ส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5  โดยยึดแนวคิดท่ีจะให้เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงด้วยตนเอง  การแก้ไขปัญหาและค้นพบด้วยตัวเอง  การอบรมเลี้ยงดูเด็ก   การดูแลด้านสุขภาพ
อนามัย ต้ังแต่รับเด็กจากผู้ปกครองจนกระท่ังส่งคืนเด็กให้ผู้ปกครองอย่างเรียบร้อย  เป็นต้น  และปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
ได้รับมอบหมาย 
  ๓. ค่าตอบแทน  ระยะเวลาการจ้าง  และสิทธิประโยชน์อ่ืน 

    -ให้พนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๔  ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕๔  ดังนี้ 
      -ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนข้ันตํ่าสุดของอันดับ จ.๑ คือ
6,050 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 2,950.-บาท  รวมท้ังสิ้น 9,000.-บาท (จนกว่าจะยกเลิกมติ ครม.ว่า
ด้วยเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว) โดยมีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4  ปี  
 

4. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องนํามาย่ืนพร้อมใบสมัคร   
     ผู้สมัคร ฯ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครสอบ  พร้อมหลักฐาน  
ซ่ึงผู้สมัครต้องรับรองสําเนาถูกต้อง  และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารท่ีใช้ในการสมัครทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 

  1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา  ขนาด 1 นิ้ว  
        (ถ่ายในคราวเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน)       จํานวน   3   ใบ 
    2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน   1  ฉบับ 
             3.  สําเนาทะเบียนบ้าน         จํานวน   1  ฉบับ 
   4.  สําเนาวุฒิการศึกษา                  จํานวน   1  ฉบับ 
   5.  ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคตามประกาศ ฯ  
        ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันสมัคร      จํานวน 1 ฉบับ    
   6. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล 
 

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ตําแหน่งละ  100  บาท  
และค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

6. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
โดยกําหนดเปิดรับสมัคร ฯ ในระหว่างวันท่ี ๑-๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556 ในวันและเวลา

ราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ  ณ  สํานักงานปลัด อบต.หนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4405-6005 ต่อ 14  
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7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร /วัน  เวลาและสถานท่ีสอบ 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ  วัน  เวลา สถานท่ีสอบ  และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ในวันท่ี 
๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก หรือทางเว็ปไซต์ 
www.nbk.go.th และจะดําเนินการสอบ ฯ ในวันท่ี ๑๖  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556  ตั้งแต่เวลา09.30 น. เป็น
ต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
     โดยการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ภาค รวมท้ังสิ้น 2๐๐ คะแนน ดังนี้  

         (๑) ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  
(๑๐0 คะแนน) 
            (2) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (100 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์และ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน พฤติกรรมท่ีปรากฏ
ทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  และจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี  และความสามารถ ประสบการณ์   ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม
และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 60 โดยเรียงลําดับจากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ท่ี
สอบแข่งขันได้คะแนน  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง เป็นผู้อยู่ในลําดับ
ท่ีสูงกว่า 

10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
      องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  
ในวันท่ี ๑๙ เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
หรือทางเว็ปไซต์ www.nbk.go.th และจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ไว้ มีอายุไม่เกิน 1 ปี  
นับต้ังแต่วันท่ีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรร  เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  หรือขาดคุณคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ  และไม่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 
 

11. การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
        ผู้ใดได้รับการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
ให้เป็นอันยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  คือ 

     1. ผู้นั้นได้สละสิทธิเข้ารับการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างในตําแหน่งท่ีสอบได้ 
       2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในระยะเวลาท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองบัวโคก กําหนด 
                   3. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตามกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

    4. พ้นกําหนดระยะเวลาการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
    5. มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตําแหน่งเดียวกันกับประกาศในครั้งนี้ 

          6. เม่ือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) มีมติในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน 
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12. การบรรจุและแต่งตั้ง 
         องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  จะบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
   12.1  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามตําแหน่งท่ีสอบได้  
โดยได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 
   12.2  กรณีผู้สอบได้และถึงลําดับท่ีท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง  มีวุฒิการศึกษา 
ท่ีสูงกว่าในประกาศ ฯ นี้  จะนํามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองมิได้    
   12.3  ผู้ ท่ีผ่านการคัดเลือกและได้รับการจัดจ้างและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง  ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  จะต้องมีบุคคลท่ีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
ต้ังแต่ระดับ 3 ข้ึนไป  เป็นผู้คํ้าประกัน 
   12.4  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ได้มาทําสัญญาจ้างและบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง  ท้ังนี้  สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัวโคก  จะทําสัญญาจ้างได้ก็ต่อเม่ือ  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) แล้วเท่านั้น 
   12.5  ในวันทําสัญญาจ้าง   ผู้ซ่ึงได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง  จะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ฯ นี้ 
   12.6  หากมีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติผู้สมัคร  ซ่ึง อบต.หนองบัวโคก ตรวจสอบพบ
ภายหลัง  ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับการสรรหา  พร้อมคืนเงินค่าตอบแทนนับต้ังแต่วันท่ีได้รับการจัดจ้าง
และไม่อาจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีถูกเพิกถอนได้ 
 

  13. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง  

ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ  คือ 
       ครั้งท่ี 1 -ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม –  31 มีนาคม 
       ครั้งท่ี 2 -ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน  
       โดยใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ในการประกอบการพิจารณา 
เลื่อนข้ันค่าตอบแทน  การเลิกจ้าง หรือการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง 

 

14. เง่ือนไขอ่ืนๆ  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง   
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2547 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ   ณ  วันท่ี  ๒๔  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
 
        
            จอย  ชาวจันทึก 
                 (นายจอย   ชาวจันทึก) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 


