
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลวังใหม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

……………………………… 
 

  ดวยองคการบริหารสวนตำบลวังใหม  อำเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง จะดำเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพ่ือสั่งจางและแตงตั้งเปนพนักงานจาง จำนวน  4  อัตรา        
    อาศัยอำนาจตามความในหมวด 4 ขอ 18, 19, 20 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตำบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน องคการบริหารสวนตำบลวังใหม จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลวังใหม ดังตอไปนี ้

1. ตำแหนงที่รับสมัคร 
 ประเภท   พนักงานจางทั่วไป  จำนวน  3  ตำแหนง 4 อัตรา 

1. ตำแหนง พนักงานขับรถยนต    จำนวน 1 อัตรา 
2. ตำแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา 
3. ตำแหนง คนงานทั่วไป (สำนักปลัด)    จำนวน 1 อัตรา 
4. ตำแหนง คนงานทั่วไป (กองการศกึษาฯ) จำนวน 1 อัตรา 

 

  2. ผูซ่ึงจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  

     ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจางตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามเบื้องตน                                                                           
ตามหมวด 1 ขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง)    
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจางลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปจจุบัน ดังนี ้

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบป 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4)   ไมเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน                                                                                                                              

ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในประกาศกำหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สำหรับพนักงาน
สวนตำบล ดังนี ้

(ก) โรควัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
(ข) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ค) โรคตดิยาเสพติดใหโทษ 
(ง) โรคพิษสรุาเรื้อรัง 
(จ) โรคตดิตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอ 
      การปฏิบัติงานในหนาที่ 

(5) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค-
การเมือง 
 
 

/(6) ไมเปน... 
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(6) ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ใหจำคุกเพราะกระทำความผิด      

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ 
(9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
   สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไมสามารถสมัครและไมอาจใหเขารับการสรรหาและเลือกสรร
เพ่ือแตงตั้งเปนพนักงานจางได ทั้งนี้ ตามหนังสือ ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ออกตาม
ความในขอ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  22 กันยายน 2521 หากสมัครแลวบวชเปนพระภิกษุหรือ
สามเณรในภายหลังระหวางดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ก็จะไมอนุญาตใหเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
หากยังครองสมณเพศอยู ในวันสรรหาและเลือกสรร   

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 

                    อนึ่ง ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองวาเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครฯ หากภายหลังปรากฏวามีผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกลาว           
ไมครบถวน องคการบริหารสวนตำบลวังใหมจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการรับสมัครฯ และไมมีสิทธิไดรับ
การแตงตั้งใหดำรงตำแหนงพนักงานจาง  
 

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หนาที่และความรับผิดชอบ และคาตอบแทน 
    (รายละเอียดตามภาคผนวก ข) 

 

4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผูประสงคที่จะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนพนักงานจางใหยื่น

ใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเอง โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 21 – 29 เมษายน 2565  เวลา 
08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลวังใหม และสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ที่ทำการ องคการบริหารสวนตำบลวังใหม  โทร 074-673908 ตอ 15 
 

5. เอกสารและหลักฐานที่ ใชในการสมัคร ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่              
รับสมคัร พรอมเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(1) สำเนาคุณวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน (ถามี)  โดยจะตองสำเร็จการศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันทีป่ดรับสมัคร จำนวน 1 ชุด 

(2) สำเนาทะเบยีนบานฉบับเจาบาน จำนวน 1 ฉบับ 
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
(4) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดำ  ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป  

(นับถึงวันรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป และใหผูสมัครลงนามหลังรูปถายดวย 
 
 

/(5) ใบรับรอง... 
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(5) ใบรับรองแพทยปริญญา ซึ่งแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามที่กำหนดไวในประกาศกำหนด
โรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบ้ืองตนสำหรับพนักงานสวนตำบล (แพทยออกใหไมเกิน ๑  เดือน)  จำนวน ๑ ฉบับ  

(6) สำเนาหลักฐานอื่นๆเชน ใบทหารกองเกิน (สด.9) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส/หยา  
(7) เอกสารทกุฉบับใหใชกระดาษ A๔ และรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ  

6. คาธรรมเนียมในการสมัคร  
     ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครในอัตราตำแหนงละ 100 บาท โดยชำระในวันสมัคร 

(เมื่อสมัครแลวคาธรรมเนียมการสมัครจะไมคืนใหไมวากรณใีดๆ) 
 

7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขารับการสรรหาและเลือกสรร  
     องคการบริหารสวนตำบลวังใหม จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร       
ในวันที ่ 2 พฤษภาคม  2565  โดยปดประกาศไว ณ ปายประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตำบลวังใหม  
ทางเว็บไซด www.wangmai.go.th  และ Facebook เพจ : องคการบริหารสวนตำบลวังใหม  หรือสอบถาม
ทางโทรศัพทไดทีห่มายเลข 074-673908 ตอ 15      
  

8. กำหนดวัน เวลา สถานท่ีสรรหาและเลือกสรร 
               กำหนดสอบสมัภาษณ (สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง) ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบล-
วังใหม ในวันที่  5 พฤษภาคม  2565 เวลา 10.00  น. เปนตนไป  
 

  9. การประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
               องคการบริหารสวนตำบลวังใหม จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 9        
พฤษภาคม 2565 โดยปดประกาศไว  ณ  ปายประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตำบลวังใหม และทาง    
เว็บไซด www.wangmai.go.th และ  Facebook เพจ : องคการบริหารสวนตำบลวังใหม   

10. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
     (รายละเอียดตามภาคผนวก ค) 
 

11. เกณฑการตัดสิน 
       การตัดสินวาผูใดเปนผูผานการเลือกสรร  ใหถือเกณฑวาตองเปนผูผานการประเมินสมรรถนะ คะแนน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 
 

 12. การขึ้นบัญชผีูผานการเลือกสรร 

       12.1 การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลำดับถึงต่ำสุด ในกรณีที่ผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจำตัวสอบกอนเปนผูอยูในลำดับที่
สูงกวา 
      12.2 การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร องคการบริหารสวนตำบลวังใหม จะประกาศ
รายชื่อผูผานการเลือกสรร โดยเรียงลำดับที่จากผูท่ีไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับถึงต่ำสุด การข้ึนบัญชผีูผาน
การเลือกสรร จะมีอายุไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร เวนแต องคการบริหารสวน
ตำบลวังใหม จะมีการสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเปนพนักงานจางในตำแหนงเดียวกันอีก และไดมีการข้ึนบัญชี
ผูผานการเลือกสรรไวใหมแลวใหถือวาบัญชีขึ้นไวกอนเปนอันยกเลิก 
      12.3 ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจำนวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตราวางในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลท่ีมี
สมรรถนะในเรื่องเดียวกันได นายกองคการบริหารสวนตำบล อาจพิจารณาสั่งจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชี
รายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุก็ได 
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 13. การสั่งจางและแตงตั้ง 

       องคการบริหารสวนตำบลวังใหม จะสั่งจางและแตงตั้งผูที่ผานการเลือกสรรในตำแหนงพนักงาน
จางทั่วไป ระยะเวลาจางไมเกินคราวละ 1 ป ตามลำดับที่ที่ไดประกาศขึ้นบัญชีไว และไดตรวจสอบแลววาผูที่
ไดรับการสั่งจางเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจาง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตามที่ ก.อบต. 
กำหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูผานการเลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไมตรงตามที่
กำหนด องคการบริหารสวนตำบลวังใหม  อาจถอนรายชื่อนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูที่ผานการเลือกสรร         
*สำหรับการแตงตั้งพนักงานจางตำแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และตำแหนง คนงานทั่วไป  
(กองการศึกษาฯ) องคการบริหารสวนตำบลวังใหมจะสั่งจางเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานสวนตำบลจังหวัดพัทลุง แลวเทานั้น 

       จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่   1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 
  
 

      
 

                       (นางจิราวรรณ    เพชรตีบ) 
                  นายกองคการบริหารสวนตำบลวังใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลวังใหม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง พนักงานจางทั่วไป 

1. ตำแหนง พนักงานขับรถยนต  จะตองมีคณุสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ดังนี้ 

1. มีความรูความสามารถและความชำนาญงานในหนาที ่
2. ไดรับใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมาย 

 
2. ตำแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จะตองมีคณุสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ดังนี้ 

1. มีความรูความสามารถและความชำนาญงานในหนาที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาไดเปน

อยางด ี

2. ไดรับใบอนุญาตขับรถยนตชนิดที่ ๒ ตามกฎหมาย 

 
3. ตำแหนง คนงานทั่วไป(2 อตัรา) จะตองมีคณุสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ดังนี ้

มีความความสามารถและความชำนาญงานในหนาที ่
 
อนึ่ง ใหผูสมัครสอบตรวจสอบและรับรองวาเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะ

สำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครฯ หากภายหลังปรากฏวามีผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกลาว           
ไมครบถวน องคการบริหารสวนตำบลจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการรับสมัครฯ และไมมีสิทธิไดรับการ   
สั่งจาง และแตงตั้งใหดำรงตำแหนง พนักงานจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาคผนวก ก) 



 
 
 

 
 

เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลวังใหม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

 
 
ชื่อตำแหนง   พนักงานขับรถยนต 
สงักัด    สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลวังใหม 
ประเภทพนักงานจาง  พนักงานจางท่ัวไป (ระยะเวลาจางไมเกินคราวละ 1 ป) 
หนาที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
   ขับรถยนต  บำรุงรักษา  ทำความสะอาดรถยนตและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ในการใชรถยนต
ดังกลาว  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
คาตอบแทน  
 -  ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด 

(1,000 บาท) 
 
 
 
 

ชื่อตำแหนง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
สังกัด    สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลวังใหม 
ประเภทพนักงานจาง  พนักงานจางท่ัวไป (ระยะเวลาจางไมเกินคราวละ 1 ป) 
หนาที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
 ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ตอดจนบำรุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆนอยๆ ของเครื่องจักรกล

ขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่งหรือปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เก่ียวของและปฏิบัติงานตามที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 

คาตอบแทน  
 -  ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด 

(1,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาคผนวก ข) 



 
 

-2- 
 
 
 

ชื่อตำแหนง   คนงานท่ัวไป 
สังกัด    สำนักปลัด   องคการบริหารสวนตำบลวังใหม 
ประเภทพนักงานจาง  พนักงานจางท่ัวไป (ระยะเวลาจางไมเกินคราวละ 1 ป) 
หนาที่และความรับผิดชอบและลกัษณะงานที่ปฏบิัต ิ 
 ปฏิบัติหนาที่ที่ใชแรงงานทั่วไป  ชวยปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด ตลอดจนรวมไปถึงการดูแล รักษา
ความสะอาดอาคารสำนักงาน  และรวมไปถึงบริเวณพื้นที่สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลวังใหม  และคอย
ใหบริการแกประชาชน อำนวยความสะดวก  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย  
 
คาตอบแทน  
 -  ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด 

(1,000 บาท) 
 
 
 
 
 
ชื่อตำแหนง   คนงานท่ัวไป 
สังกัด    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   องคการบริหารสวนตำบลวังใหม 
ประเภทพนักงานจาง  พนักงานจางท่ัวไป (ระยะเวลาจางไมเกินคราวละ 1 ป) 
หนาที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏบิัต ิ 
 ปฏิบัติหนาท่ีที่ใชแรงงานท่ัวไป  ชวยปฏิบัติงานภายในกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจน
รวมไปถึงการดูแล รักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน  และรวมไปถึงบริเวณพ้ืนท่ีสำนักงานองคการบริหาร-
สวนตำบลวังใหม  และคอยใหบริการแกประชาชน อำนวยความสะดวก  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย  
 
คาตอบแทน  
 -  ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด 

(1,000 บาท) 
 
 

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



 
 
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลวังใหม 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
 
 
 

 
 
ชื่อตำแหนง   พนักงานจางทั่วไป 
หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ   
 พนักงานจางทั่วไป ทุกตำแหนงตามประกาศฯ  จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบภาค
ความเหมาะสมกับตำแหนง (สอบสัมภาษณ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

- ทดสอบโดยประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว 
ประวัติการศึกษา   ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ   
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ในหนาที่  
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับ
ผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน   
เปนตน 
 

(ภาคผนวก ค) 


