
 
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตาํบลวังใหม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ครั้งที ่2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
……………………………… 

 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลวังใหม  อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง จะดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพ่ือสั่งจางและแตงตั้งเปนพนักงานจาง ครั้งที่ 2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จํานวน 2 อัตรา   
    อาศัยอํานาจตามความในหมวด 4 ขอ 18, 19, 20 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที่    
30 มิถุนายน 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม องคการบริหารสวนตําบลวังใหม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ   
สรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลวังใหม ดังตอไปนี ้

1. ตําแหนงที่รับสมัคร 
1.1 ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 1 ตําแหนง  

ตําแหนง  พนักงานผลิตน้ําประปา(ทักษะ)     จํานวน  1  อัตรา 
1.2 ประเภท พนักงานจางท่ัวไป        จํานวน 1 ตําแหนง  

ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต   จํานวน  1  อัตรา 
 

  2. ผูซ่ึงจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมคีุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป  

     ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจางตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม       
ตามหมวด 1 ขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง)    
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจางลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ดังนี ้

(1) มสีัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบป 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4)   ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงาน
สวนตําบล ดังนี ้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ง) โรคตดิยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(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 พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

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   

“อนึ่ง ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ในวันทําสัญญาจางจะตองไมเปนผู 
ดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะ
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน ” 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง 
 

  พนักงานจ างตามภารกิจ  ตําแหนง พนักงานผลิตน้ํ าประปา(ทักษะ) จะตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ดังนี ้

-จะตองเปนผูมีความรู ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา 5 ป และ
ทักษะของบุคคลดังกลาวจะตองสามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมีทักษะของงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการ
ทํางานจากนายจางหรือหนวยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ไดปฏิบัติ และระบุวา “ไดปฏิบัติงานหรือเคย
ปฏิบัติงานเก่ียวกับดานการผลิตน้ําประปา มาแลวไมต่ํากวา 5 ป” 

 

พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง ดังนี ้

1. มีความรูความสามารถและความชํานาญงานในหนาที ่
2. ไดรับใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมาย 

 

                    อนึ่ง ใหผูสมัครตรวจสอบและรับรองวาเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครฯ หากภายหลังปรากฏวามีผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกลาว           
ไมครบถวน องคการบริหารสวนตําบลวังใหมจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการรับสมัครฯ และไมมีสิทธิไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงพนักงานจาง 
 

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หนาที่และความรับผดิชอบ และคาตอบแทน 
  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
4. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ผูประสงคที่จะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนพนักงานจาง      
ครั้งที่  2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ใหยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเอง โดยกําหนดรับสมัคร      
ตั้งแตวันที่  25  มีนาคม  2562  –  2  เมษายน  2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)               
ณ  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังใหม และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลวังใหม  โทรศัพทหมายเลข 074-673908 ตอ 15 

/5. เอกสาร... 
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5. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที ่            
รับสมัคร พรอมเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี ้

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

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

(นับถึงวันรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป และใหผูสมัครลงนามหลังรูปถายดวย 
(5) ใบรับรองแพทยปริญญา ซึ่งแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนด

โรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบ้ืองตนสําหรับพนักงานสวนตําบล (แพทยออกใหไมเกิน ๑  เดือน)  จํานวน ๑ ฉบับ  
(6) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลา

ที่ปฏิบัติงาน ไมต่ํากวา ๕ ป (เฉพาะตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา(ทักษะ))  จํานวน ๑ ฉบับ 

(7) สําเนาใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมาย (เฉพาะตําแหนง พนักงานขับรถยนต) จํานวน  1  ฉบับ 

(8) สําเนาหลักฐานอื่นๆเชน ใบทหารกองเกิน (สด.9) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส/หยา  
(9) เอกสารทุกฉบับใหใชกระดาษ A๔ และรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ   

             

 6. คาธรรมเนียมในการสมัคร  
     ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครโดยชําระในวันสมัคร (เมื่อสมัครแลวคาธรรมเนียมการ
สมัครจะไมคืนใหไมวากรณใีดๆ) มีอัตราในการสมัคร ดังตอไปนี้ 
  6.1 ผูที่สมัครสอบในตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา(ทักษะ)  ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสมัคร    
ในอัตรา 2๐๐.-  บาท  
  6.2 ผูที่สมัครสอบในตําแหนงพนักงานขับรถยนต ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสมัคร                           
ในอัตรา 1๐๐.-  บาท  
 

 7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร  
     องคการบริหารสวนตําบลวังใหม จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร       
ในวันที ่ 4 เมษายน  2562 โดยปดประกาศไว ณ ปายประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลวังใหม และ
ทาง www.wangmai.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีงานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด โทร 
074-673908 ตอ 15      

 

8. กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสรรหาและเลือกสรร 
              กําหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลวังใหม   
ในวันที่  9 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น.  เปนตนไป  
 

          9. การประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
               องคการบริหารสวนตําบลวังใหม  จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 11  
เมษายน  2562  โดยปดประกาศไว  ณ  ปายประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลวังใหม และทาง 
www.wangmai.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด          
โทร 074-673908 ตอ 15   
    10. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

    (รายละเอียดตามภาคผนวก ข) 
 

/11. เกณฑ... 
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 11. เกณฑการตัดสิน 
      การตัดสินวาผูใดเปนผูผานการเลือกสรร  ใหถือเกณฑวาตองเปนผูผานการประเมินสมรรถนะ คะแนน  
ในแตละภาคที่ประเมินตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละ60 
 

 12. การขึ้นบัญชผีูผานการเลือกสรร 

       12.1 การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร จะเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับถึงต่ําสุด ในกรณีที่ผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ผูไดคะแนนความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงเทากัน ผูที่ไดคะแนนในภาคความรูความสามารถทั่วไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา      
ถายังคงไดคะแนนเทากันอกีก็ใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
      12.2 การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร องคการบริหารสวนตําบลวังใหม จะประกาศ
รายชื่อผูผานการเลือกสรร โดยเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับถึงต่ําสุด การขึ้นบัญชีผูผาน
การเลือกสรร จะมีอายุไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร เวนแต องคการบริหาร
สวนตําบลวังใหม จะมีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางในตําแหนงเดียวกันอีก และไดมีการขึ้น
บัญชีผูผานการเลือกสรรไวใหมแลวใหถือวาบัญชีขึ้นไวกอนเปนอันยกเลิก 
      12.3 ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตราวางในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มี
สมรรถนะในเรื่องเดียวกันได นายกองคการบริหารสวนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล ก็อาจพิจารณาสั่งจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุก็ได 

13. การสั่งจางและแตงตั้ง 

       องคการบริหารสวนตําบลวังใหม จะสั่งจางและแตงตั้งผูที่ผานการเลือกสรรในตําแหนง พนักงาน
จางตามภารกิจ  ระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ 3 ป และพนักงานจางท่ัวไป ระยะเวลาจางไมเกินคราวละ  
1 ป ตามลําดับที่ที่ไดประกาศขึ้นบัญชีไว และไดตรวจสอบแลววาผูท่ีไดรับการสั่งจางเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
ของพนักงานจาง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ ก.อบต. กําหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลัง
วาผูผานการเลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด องคการบริหารสวนตําบลวังใหม  
อาจถอนรายชื่อนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูท่ีผานการเลือกสรร  สําหรับการแตงตั้งพนักงานจางตามภารกิจ
องคการบริหารสวนตําบลวังใหมจะสั่งจางเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
พัทลุง แลวเทานั้น 

      จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ ณ วันที่   11  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

     
   (ลงชื่อ) 

                       (นางจิราวรรณ   เพชรตีบ) 
                 นายกองคการบริหารสวนตําบลวังใหม 
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เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังใหม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ครั้งที ่2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 
ชื่อตําแหนง   พนักงานผลิตน้ําประปา(ทักษะ) 
สังกัด    กองชาง 
ประเภทพนักงานจาง  พนักงานจางตามภารกิจ (ระยะเวลาจางไมเกินคราวละ 3 ป) 
หนาที่และความรับผดิชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการผลิตน้ําประปา จัดหาน้ําสะอาดบริการประชาชน บริการผูใชน้ําประปา 

ภายใตการกํากับตรวจสอบของหัวหนางาน และปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย        

ลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ 
 ผลิตน้ําประปา  ดูแล ซอมบํารุง และรักษาระบบประปา ขององคการบริหารสวนตําบลวังใหม ใหอยูใน
สภาพปฏิบัติงานไดตลอดเวลา   
คาตอบแทน  
 -  ไดรับคาตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกําหนด 

(เดือนละ 2,000 บาท แตเมือ่รวมกับคาตอบแทนแลวตองไมเกิน 13,285 บาท) 
 
 
 
 
ชื่อตําแหนง   พนักงานขับรถยนต 
สังกัด    สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลวังใหม 
ประเภทพนักงานจาง  พนักงานจางท่ัวไป (ระยะเวลาจางไมเกินคราวละ 1 ป) 
หนาที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
   ขบัรถยนต  บํารุงรักษา  ทําความสะอาดรถยนตและแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ในการใชรถยนต
ดังกลาว  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
คาตอบแทน  
 -  ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกําหนด 

(1,000 บาท) 
 

 
 
 
 
 

(ภาคผนวก ก) 
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เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังใหม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ครั้งที ่2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

 
ชื่อตําแหนง   พนักงานผลิตน้ําประปา(ทักษะ) 
หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ  

พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา(ทักษะ) จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดย
วิธีการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีหลักเกณฑดังนี ้
- ทดสอบโดยประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา  ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ  เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ในหนาที่ ความสามารถ 
ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน 
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน     
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อตําแหนง   พนักงานขับรถยนต 
หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ  

พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีหลักเกณฑดังนี ้
- ทดสอบโดยประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา   ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ   เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ในหนาที่ ความสามารถ 
ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน 
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน     
 
 

(ภาคผนวก ข) 

 

 


