
 
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป�นพนักงานจ!าง ครั้งท่ี 2 ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2564 

………………………………… 
 

  ด�วยองค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�  อําเภอป�าบอน  จังหวัดพัทลุง จะดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพ่ือสั่งจ�างและแต�งต้ังเป&นพนักงานจ�าง จํานวน 1 อัตรา   
    อาศัยอํานาจตามความในหมวด 4 ข�อ 18, 19, 20 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส�วนตําบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) เรื่อง หลักเกณฑ	และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ�าง ลงวันท่ี    
30 มิถุนายน 2547 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป<จจุบัน องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป&นพนักงานจ�างขององค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� ดังต�อไปนี้ 

1. ตําแหน�งท่ีรับสมัคร 
     ตําแหน�งผู!ช�วยนักทรัพยากรบุคคล   จํานวน 1  อัตรา 

 

  2. ผู!ซ่ึงจะได!รับการจ!างเป�นพนักงานจ!าง ต!องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต!องห!าม ดังต�อไปนี้ 
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  

        ผู� ซ่ึ งจะได�รับการจ�างเป&นพนักงานจ�างต�องมีคุณสมบัติ ท่ัวไปและไม� มีลักษณะต�องห�าม                                                                           
ตามหมวด 1 ข�อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง)    
เรื่อง หลักเกณฑ	และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ�างลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2547 ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดปCบริบูรณ	และไม�เกินหกสิบปC 
(3) ไม�เป&นบุคคลล�มละลาย 
(4)   ไม�เป&นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถ หรือจิตฟ<FนเฟGอน 

ไม�สมประกอบหรือเป&นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป&นลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�น สําหรับพนักงาน
ส�วนตําบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต�อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป&นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป&นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม�เป&นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีในพรรค-
การเมือง 

(6) ไม�เป&นผู�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารท�องถ่ิน คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน 
(7) ไม�เป&นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให�จําคุกเพราะกระทําความผิด      

ทางอาญา เว�นแต�เป&นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

/(8) ไม�เป&น... 
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(8) ไม�เป&นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

(9) ไม�เป&นข�าราชการหรือลูกจ�างของส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถ่ิน 
   สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม�สามารถสมัครและไม�อาจให�เข�ารับการสรรหาและเลือกสรร
เพ่ือแต�งต้ังเป&นพนักงานจ�างได� ท้ังนี้ ตามหนังสือ ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 ออกตาม
ความในข�อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี  22 กันยายน 2521 หากสมัครแล�วบวชเป&นพระภิกษุหรือ
สามเณรในภายหลังระหว�างดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ก็จะไม�อนุญาตให�เข�ารับการสรรหาและเลือกสรร 
หากยังครองสมณเพศอยู� ในวันสรรหาและเลือกสรร   

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  
  พนักงานจ!างตามภารกิจ  ตําแหน�ง  ผู!ช�วยนักทรัพยากรบุคคล จะต�องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�ง  ดังนี้ 
  มีคุณวุฒิอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้  
  1. ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ปกครอง การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร	  กฎหมาย  บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ  รัฐศาสตร	  การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือในสาชาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป&นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�งนี้ได� 

  2. ได�รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ปกครอง การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร	 กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร	 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  หรือในสาชาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป&นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�งนี้ได� 

  3. ได�รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ปกครอง การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร	  กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร	 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  หรือในสาชาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป&นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�งนี้ได�  

                    อนึ่ง ให�ผู�สมัครตรวจสอบและรับรองว�าเป&นผู� ท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครฯ หากภายหลังปรากฏว�ามีผู�สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล�าว           
ไม�ครบถ�วน องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�จะถือว�าเป&นผู�ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครฯ และไม�มีสิทธิได�รับ
การแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งพนักงานจ�าง  
 

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หน!าท่ีและความรับผิดชอบ และค�าตอบแทน 
    (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 

 

4. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ผู�ประสงค	ท่ีจะสมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือแต�งต้ังเป&นพนักงานจ�างให�ยื่น

ใบสมัครพร�อมหลักฐานด�วยตนเอง  โดยกําหนดรับสมัคร ตั้งแต�วันท่ี 14- 25 มกราคม  2564           
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ  งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องค	การบริหาร
ส�วนตําบลวังใหม�  และสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ีท่ีทําการ องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�  
โทร 074-673908 ต�อ 15 หรือดูรายละเอียดได�ทางเว็บไซด	 www.wangmai.go.th 

 
 /5.เอกสาร... 
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5. เอกสารและหลักฐานท่ีใช!ในการสมัคร ผู�สมัครต�องยื่นใบสมัครด�วยตนเองต�อเจ�าหน�าท่ี             
รับสมัคร พร�อมเอกสารและหลักฐาน ดังต�อไปนี้ 

(1) สําเนาคุณวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน (ถ�ามี)  โดยจะต�องสําเร็จการศึกษา
และได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีป\ดรับสมัคร จํานวน 1 ชุด 

(2) สําเนาทะเบียนบ�านฉบับเจ�าบ�าน จํานวน 1 ฉบับ 
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
(4) รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก และไม�ใส�แว�นตาดํา  ขนาด ๑ นิ้ว ถ�ายครั้งเดียวกันไม�เกิน ๑ ปC  

(นับถึงวันรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป และให�ผู�สมัครลงนามหลังรูปถ�ายด�วย 
(5) ใบรับรองแพทย	ปริญญา ซ่ึงแสดงว�าไม�เป&นโรคท่ีต�องห�ามตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนด

โรคท่ีเป&นลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�นสําหรับพนักงานส�วนตําบล (แพทย	ออกให�ไม�เกิน ๑  เดือน)  จํานวน ๑ ฉบับ  
(6) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆเช�น ใบทหารกองเกิน (สด.9) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส/หย�า  
(7) เอกสารทุกฉบับให�ใช�กระดาษ A๔ และรับรองสําเนาถูกต�องทุกฉบับ   

 

6. ค�าธรรมเนียมในการสมัคร  
     ผู�สมัครจะต�องเสียค�าธรรมเนียมการสมัครในอัตราตําแหน�งละ 100 บาท โดยชําระในวันสมัคร 

(เม่ือสมัครแล�วค�าธรรมเนียมการสมัครจะไม�คืนให�ไม�ว�ากรณีใดๆ) 
7. การประกาศรายช่ือผู!มีสิทธิเข!ารับการสรรหาและเลือกสรร  

     องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาและเลือกสรร       
ในวันท่ี  26 มกราคม  2564  โดยป\ดประกาศไว� ณ ปbายประชาสัมพันธ	องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�  
และทางเว็บไซด	 www.wangmai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท	ได�ท่ีหมายเลข 074-673908 ต�อ 15      
  

8. กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสรรหาและเลือกสรร 
               กําหนดสอบข�อเขียน ประกาศผลการสอบข�อเขียน และสอบสัมภาษณ	 ณ  ท่ีทําการองค	การบริหาร-
ส�วนตําบลวังใหม� ในวันท่ี  27  มกราคม  2564  ดังนี้ 
 8.1  ตําแหน�ง ผู!ช�วยนักทรัพยากรบุคคล                
 เวลา 09.30 - 10.30 น.  สอบภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  
  เวลา 10.30 - 12.00 น. สอบภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข)  
                เวลา 13.30  น. เป&นต�นไป สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (สัมภาษณ	) 
 

  9. การประกาศรายช่ือผู!ผ�านการสรรหาและเลือกสรร 
              องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� จะประกาศรายชื่อผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี 28        
มกราคม  2564 โดยป\ดประกาศไว�  ณ  ปbายประชาสัมพันธ	องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� และทางเว็บไซด	 
www.wangmai.go.th 
 

10. หลักเกณฑ�และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
     (รายละเอียดตามภาคผนวก ข) 
 

11. เกณฑ�การตัดสิน 
       การตัดสินว�าผู�ใดเป&นผู�ผ�านการเลือกสรร  ให�ถือเกณฑ	ว�าต�องเป&นผู�ผ�านการประเมินสมรรถนะ คะแนน  
ในแต�ละภาคท่ีประเมินตามหลักสูตรไม�ต่ํากว�าร�อยละ 60 
 

/12. การข้ึน... 
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 12. การข้ึนบัญชีผู!ผ�านการเลือกสรร 

       12.1 การข้ึนบัญชีผู�ผ�านการเลือกสรร จะเรียงลําดับท่ีจากผู�สอบได�คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับถึงตํ่าสุด ในกรณีท่ีผู�สอบได�คะแนนรวมเท�ากัน ผู�สอบได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง
มากกว�า เป&นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า ถ�าได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�งเท�ากัน ผู�ได�คะแนนความรู�
ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งมากกว�าเป&นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า ถ�าได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�
เฉพาะตําแหน�งเท�ากัน ผู�ท่ีได�คะแนนในภาคความรู�ความสามารถท่ัวไปมากกว�าเป&นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า      
ถ�ายังคงได�คะแนนเท�ากันอีกก็ให�ผู�ท่ีได�รับเลขประจําตัวสอบก�อนเป&นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า 
      12.2 การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� จะประกาศ
รายชื่อผู�ผ�านการเลือกสรร โดยเรียงลําดับท่ีจากผู�ท่ีได�คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับถึงตํ่าสุด การข้ึนบัญชีผู�ผ�าน
การเลือกสรร จะมีอายุไม�เกิน 1 ปC นับต้ังแต�วันประกาศรายชื่อผู�ผ�านการเลือกสรร เว�นแต� องค	การบริหารส�วน
ตําบลวังใหม� จะมีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป&นพนักงานจ�างในตําแหน�งเดียวกันอีก และได�มีการข้ึนบัญชี
ผู�ผ�านการเลือกสรรไว�ใหม�แล�วให�ถือว�าบัญชีข้ึนไว�ก�อนเป&นอันยกเลิก 
      12.3 ในกรณีท่ีมีผู�ผ�านการเลือกสรรมากกว�าจํานวนอัตราว�าง และภายหลังมีอัตราว�างในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล�ายคลึงกัน ซ่ึงองค	การบริหารส�วนตําบลพิจารณาแล�วเห็นว�าสามารถใช�บุคคลท่ีมี
สมรรถนะในเรื่องเดียวกันได� นายกองค	การบริหารส�วนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
ส�วนตําบลก็อาจพิจารณาสั่งจ�างผู�ผ�านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู�ผ�านการเลือกสรรท่ียังไม�หมดอายุก็ได� 
 13. การส่ังจ!างและแต�งตั้ง 
       องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� จะสั่งจ�างและแต�งต้ังผู�ท่ีผ�านการเลือกสรรในตําแหน�ง พนักงาน
จ�างตามภารกิจ  ระยะเวลาการจ�างไม�เกินคราวละ 3 ปC ตามลําดับท่ีท่ีได�ประกาศข้ึนบัญชีไว� และได�ตรวจสอบ
แล�วว�าผู�ท่ีได�รับการสั่งจ�างเป&นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปของพนักงานจ�าง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตามท่ี 
ก.อบต. กําหนด ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว�าผู�ผ�านการเลือกสรรเป&นผู�ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม�
ตรงตามท่ีกําหนด องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�  อาจถอนรายชื่อนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู�ท่ีผ�านการ
เลือกสรร  สําหรับการแต�งต้ังพนักงานจ�างตามภารกิจองค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�จะสั่งจ�างเม่ือได�รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดพัทลุงแล�วเท�านั้น 

       จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน 

      ประกาศ ณ วันท่ี   4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
  
 

      
 

                       (นางจิราวรรณ    เพชรตีบ) 
                  นายกองค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 

 
                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 

 



 
 

เอกสารแนบท!ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเป�นพนักงานจ!าง 

 
 

1. ช่ือตําแหน�ง   ผู!ช�วยนักทรัพยากรบุคคล 
สังกัด    สํานักงานปลัด  องค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 
ประเภทพนักงานจ!าง  พนักงานจ!างตามภารกิจ (ระยะเวลาจ�างไม�เกินคราวละ 3 ปC) 
 

หน!าท่ีและความรับผิดชอบหลัก  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ช�วยผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการ ใน
การทํางาน ปฏิบัติงานด�านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต�าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด!านการปฏิบัติการ 
   1.1 ศึกษา  รวบรวม และวิเคราะห	ข�อมูล เพ่ือประกอบการวางระบบ การจัดทํามาตรฐาน
หรือหลักเกณฑ	เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห	ข�อมูลบุคคล จัดทําระบบสารสนเทศ ทะเบียน
ประวัติ เพ่ือให�เป&นป<จจุบันและประกอบการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห	ข�อมูล เพ่ือประกอบการกําหนดความต�องการและความ
จําเป&นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก�าวหน�าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ�ายทอดความรู� 
และการจัดสรรทุนการศึกษา  รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร	การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝdกอบรม 
   1.4 ศึกษา  รวบรวมและวิเคราะห	ข�อมูลด�านจําแนกตําแหน�งและประเมินผลกําลังคนต�างๆ 
ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือไปประกอบการจัดทําโครงสร�างองค	กร โครงสร�างหน�าท่ีความรับผิดชอบของแต�ละหน�วยงาน
และการแบ�งงานภายในให�มีประสิทธิภาพ เป&นธรรม และสอดคล�องตามวัตถุประสงค	ขององค	กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน 
   1.5 ศึกษา  รวบรวมข�อมูลและวิเคราะห	งาน เพ่ือประกอบการกําหนดตําแหน�งและการ
วางแผนอัตรากําลังขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
   1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห	ข�อมูลด�านการจัดทําหน�าท่ีความรับผิดชอบ ทักษะ 
สมรรถนะของตําแหน�งการกําหนดระดับตําแหน�งให�สอดคล�องตามหน�าท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือความชัดเจน
และเหมาะสม ในหน�าท่ีความรับผิดชอบของแต�ละตําแหน�งงาน  
   1.7 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห	ข�อมูล เพ่ือประกอบการวางแผนหลักเกณฑ	การบริหารผล
การปฏิบัติงานและการบริหารค�าตอบแทน 
   1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข�อมูล ถ�อยคํา ข�อเท็จจริง เพ่ือประกอบการดําเนินการทาง
วินัย การรักษาวินัยและจรรยา 
   1.9 ศึกษา วิเคราะห	ข�อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ	คุณธรรม 

          1.10 ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ต้ังแต�การสอบคัดเลือก  การ 
คัดเลือก การสอบแข�งขัน การโอน  การย�าย  การเลื่อนระดับ เป&นต�น  เพ่ือบรรจุและแต�งต้ังผู�มีความรู�
ความสามารถให�ดํารงตําแหน�ง 

 
 
 
 

(ภาคผนวก ก) 
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   1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค	ความรู�ใหม�ๆ กฎหมาย และระเบียบต�างๆ ท่ี
เก่ียวข�องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนํามาประยุกต	ใช�ในการปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด!านการวางแผน 
    วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร�วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน�วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให�การดําเนินงานเป&นไปตามเปbาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ด!านการประสานงาน 
   3.1 ประสานการทํางานร�วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน�วยงาน เพ่ือให�เกิด
ความร�วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
   3.2 ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก�บุคคลหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือสร�างความเข�าใจหรือความร�วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 

4. ด!านการบริการ 
   4.1 ให�คําแนะนํา ชี้แจง ตอบป<ญหาเบ้ืองต�นแก�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เอกชน ข�าราชการ 
พนักงานหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร�าง
ความเข�าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  4.2 ให�บริการข�อมูลเก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของบุคคลหรือหน�วยงานและใช�ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ	และมาตรการต�างๆ 
  4.3 ดําเนินการจัดสวัสดิการและการส�งเสริมสภาพแวดล�อมในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
ค�าตอบแทน  

- ได�รับค�าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท  
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เอกสารแนบท!ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเป�นพนักงานจ!าง 
 
 
 

1. ช่ือตําแหน�ง   ผู!ช�วยนักทรัพยากรบุคคล 
หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ  แบ�งออกเป�น 3 ภาค  ดังต�อไปนี้ 
 ก.  ภาคความรู!ความสามารถท่ัวไป  ข�อสอบปรนัย  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

- ทดสอบความรู�ความสามารถวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร	  การคิดหาเหตุผล 
ความสามารถในการใช�ภาษา โดยการให�สรุปความ หรือตีความจากข�อความสั้นๆ หรือบทความ และให�
พิจารณาเลือกใช�ภาษาในรูปแบบต�างๆ จากกลุ�มคํา ประโยคหรือข�อความสั้นๆ ท่ีเหมาะสม 

- รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
 - พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 - พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ	และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 ข.  ความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะตําแหน�ง ข�อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค	การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 
      - ความรู�เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- หลักเกณฑ	และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ�าง 
- ความรู�เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ”ของตําแหน�งท่ีสมัครสอบ 
 

 ค. สอบสัมภาษณ� ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
- ทดสอบโดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ี จากประวัติ

ส�วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู�เข�าสอบ และจากการ
สัมภาษณ	   เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น   ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน	ในการปฏิบัติงาน       
ในหน�าท่ี  ความสามารถ ประสบการณ	 ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ	 ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม      
การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม  ความคิดริเริ่มสร�างสรรค	  ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอย�างอ่ืน  เป&นต�น 

(ภาคผนวก ข) 


