
 
 
 
 
 

ท่ี พช 75001/ว39       องคการบริหารสวนตําบลวังบาล 
         หมูท่ี 10  อําเภอหลมเกา  พช  67120
                           
                              31   พฤษภาคม   2565 

 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ 
 

เรียน  นายอําเภอหลมเกา/นายกเทศมนตรีตําบลหลมเกา/นายกองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังบาล   จํานวน     1 ชุด 
  

  ดวย องคการบริหารสวนตําบลวังบาลจะดําเนินประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพ่ือบรรจุ
และแตงต้ังเปนพนักงานจาง ในตําแหนง คนงาน(ปฏิบัติหนาท่ีดูแลเด็ก) จํานวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานในองคการ
บริหารสวนตําบลวังบาล ประจําปงบประมาณ 2565 โดยจะทําการรับสมัครในระหวางวันท่ี 7 มิถุนายน ถึง วันท่ี 10 
มิถุนายน 2565 
 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลวังบาล  จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการประชาสัมพันธ                     
ใหผูท่ีสนใจและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศเขาสมัครตามวนัเวลาดังกลาว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

            ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                      
 

       (นายสุขเสริญ  บัวอินทร) 
                           นายกองคการบริหารสวนตําบลวังบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจาหนาท่ี สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบล 
โทร. 0-5674-7532   ตอ  11 
โทรสาร 0-5674-7532  ตอ 18 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังบาล 

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพ่ือบรรจุและส่ังจางเปนพนักงานจาง 
ขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล ประจําปงบประมาณ  2565 (ครั้งท่ี 2) 

………………………………… 
 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ  มีความประสงคจะดําเนิน                   
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพ่ือบรรจุและสั่งจางเปนพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล                  
ประจาํปงบประมาณ  2565 (ครั้งท่ี 2) เพ่ือปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลวังบาล  

 

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2565  ลงวันท่ี 28 มกราคม 2565 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ัวไป 
พรอมท้ังกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการคัดเลือก  ดังตอไปนี้ 

 

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร   
 รายละเอียดตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 
 

2.     คุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

-  ผูสมัครสอบคัดเลือกตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล  จังหวัดเพชรบูรณ (ก. อบต. จังหวัดเพชรบูรณ)   เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2565  ลงวันท่ี 28 มกราคม 2565 ดังนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป บริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ป เวนแตพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษอายุไม

เกิน ๗๐ ป 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงานสวน
ตําบล 

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง 

(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน 
(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ 
 
 

/หมายเหตุ  ... 
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หมายเหตุ  ผูท่ีผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง
ของราชการสวนทองถ่ินและตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตาม
ประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินมายื่นดวย 

 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  รายละเอียดในบัญชแีนบทายประกาศนี้ 
 

3. วัน  เวลา  สถานท่ีรับสมัคร 
ผูประสงคท่ีจะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก  พรอมหลักฐาน                

ดวยตนเอง ณ  งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังบาล                                                             
ตั้งแตวันท่ี  7  มิถุนายน – 10 มิถุนายน  25๖5 เวลา  ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐  น.  ในวันและเวลาราชการ 
   

4. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนําไปย่ืนในการสมัคร 
(๑)  ใบสมัครท่ีกรอกขอมูลครบสมบูรณ 
(๒)  สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ,ปริญญาบัตร ,หรือใบรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให 

,หรือหนังสือรับรองผลการศึกษาวาไดศึกษาครบตามหลักสูตรแลว ท้ังนี้  ตองกอนหรือในวันสุดทายของวันรับสมัคร  
จํานวน  ๒  ใบ 

(๓) รูปถายหนาตรง ไมสวมแวนตา ไมสวมหมวก และถายมาแลวไมเกิน  ๖  เดือน จํานวน  ๓  รูป 
(๔) สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน)  จํานวน     ๒ ฉบับ 
(๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน     ๒  ฉบับ 
(๖) สําเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน     ๒  ฉบับ 
(๗) ใบรับรองแพทยในการสมัครงานซ่ึงตองไมเปนโรค หรือมีลักษณะตองหามตาม 

ประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามสําหรับพนักงานสวนตําบล  เม่ือวันท่ี  21  สิงหาคม  พ.ศ.2545 ซ่ึงออกให
ไมเกิน 1 เดือน  นับถึงวันเปดรับสมัคร    จํานวน     1  ฉบับ 

(๘) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน(ถามี)  จํานวน     ๑ ฉบับ 
(๙)  หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี)    จํานวน     ๑ ฉบับ 

 

ท้ังนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 
 

5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีใน 
การประเมินสมรรถนะ 
   องค การบริห ารส วนตํ าบลวั งบ าล  จะประกาศรายชื่ อผู มี สิ ท ธิ รับการประเมินสมรรถนะ                      
ในวัน ท่ี  14 มิ ถุนายน  25๖5 ณ องคการบริหารสวนตําบลวังบาล  และจะทําการสอบประเมินสมรรถนะ                     
ในวันท่ี  15 มิถุนายน 25๖5 เวลา 09.๐๐ น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลวังบาล เปนตนไป 
 

๖. คาธรรมเนียมการสมัครสอบแขงขัน 
ผูสมัครสอบคัดเลือกตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง            

ตําแหนงละ ๑๐๐ บาท คาธรรมเนียมจะไมจายคืนไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

/7. เง่ือนไขในการสมัคร... 



 
-3- 

 
 7. เง่ือนไขในการสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน        
ผูมีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายระเอียด
ตางๆ  ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวา
ดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเม่ือใด ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการ
เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน  และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี 
 

          8.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
   ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียดเก่ียวกับการรับ
สมัครแนบทายประกาศนี้   

 

9.  เกณฑการตัดสิน 
  ผู ท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผู ท่ีไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวา                      
รอยละ ๖๐  โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได 

 

10. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
  องคการบริหารสวนตําบลวังบาล  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบท่ีได   
ในวันท่ี  17 มิถุนายน 25๖5 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลวังบาล โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิก
หรือสิ้นสุดผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด 1 ป นับตั้งแตวันท่ีข้ึนบัญชี  หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 
 

11. การส่ังจางและแตงตั้ง  
  องคการบริหารสวนตําบลวังบาล  จะสั่งจางและแตงต้ังผู ท่ีสอบคัดเลือกไดในตําแหนงตามลําดับ               
ท่ี ไดประกาศข้ึนบัญชีไว และไดตรวจสอบแลววาผู ท่ี ไดรับการสั่งจางเปนผู มี คุณสมบัติ ท่ัวไปของลูกจาง และ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.อบต. กําหนด ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูสอบคัดเลือกไดเปนผูขาดคุณสมบัติ
หรือคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนด องคการบริหารสวนตําบลวังบาล อาจถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูท่ีสอบ
คัดเลือกได 
 

  ท้ังนี้  การสั่งจางและบรรจุแตงตั้งสําหรับพนักงานจางตามภารกิจตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ (ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ) แลวเทานั้น องคการบริหารสวนตําบล                 
วังบาล จึงจะออกคําสั่งบรรจุและแตงต้ัง สวนการสั่งจางและบรรจุแตงตั้งพนักงานจางท่ัวไปเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังบาล แลว องคการบริหารสวนตําบลวังบาล จึงจะออกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งตอไป 
   

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    30   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 
  

(ลงชื่อ)          
            (นายสขุเสริญ  บัวอินทร) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลวังบาล 

 



 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานจาง  ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม  25๖5 
 
1.  ประเภทพนักงานจางท่ัวไป 
 ตําแหนง  คนงาน (ปฏิบัติหนาท่ีผูดูแลเด็ก) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รหัสตําแหนง ๐01) 
  หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 

1.  ทําหนาท่ี  ชวยปฏิบัติหนาท่ีเลี้ยงดูเด็กเล็กหรือเด็กกอนวัย อนุบาล/ปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพรอมทางดาน
รางกาย อารมณ และสังคม ใหกับเด็กเล็กเพ่ือเตรียมความพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาระดับอนุบาล/ปฐมวัย ตอไป อบรม
เลี้ยงดูเด็กเล็กแทน บิดา มารดา หรือผูปกครอง  

2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
2  ระยะเวลาการจาง  1 กรกฎาคม  25๖5  ถึง  30  กันยายน  2566 
3  อัตราวาง   1  อัตรา 
4  คาตอบแทน   9,000  บาท และเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 1,000 บาท  
5  สิทธิประโยชน  ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจาง พ.ศ.2547   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 
1.  ประเภทของพนักงานจาง  พนักงานจางท่ัวไป 

ชื่อตําแหนง  คนงาน (ปฏิบัติหนาท่ีผูดูแลเด็ก) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รหัสตําแหนง ๐01) 
     ลักษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
 หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 

1.  ทําหนาท่ี  ชวยปฏิบัติหนาท่ีเลี้ยงดูเด็กเล็กหรือเด็กกอนวัย อนุบาล/ปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพรอมทางดาน
รางกาย อารมณ และสังคม ใหกับเด็กเล็กเพ่ือเตรียมความพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาระดับอนุบาล/ปฐมวัย ตอไป อบรม
เลี้ยงดูเด็กเล็กแทน บิดา มารดา หรือผูปกครอง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
๑. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร 
2. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  

ความรูความสามารถท่ีตองการ  
 1. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติหนาท่ี 
 2.มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบ 
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