
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

เรื่อง  รับสมัครบุคคล  เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

……………………………………………… 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบล บุ่งคล้า  จ านวน  3  อัตรา  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  18  และข้อ  19  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2547  ประกอบกับข้อ  
28  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  3)  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2557  
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร  เป็นพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งและอัตราที่รับสมัคร 
       พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  2  อัตรา    ดังนี้ 

1) ต าแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์)  สังกัด 
ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก    จังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน  1  อัตรา 

2) ต าแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างโยธา)  สังกัดกองช่าง  องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบุ่งคล้า    อ าเภอหล่มสัก    จังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน  1  อัตรา 
       พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  อัตรา    ดังนี้ 

ต าแหน่งผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   สังกัดส านักงานปลัด   องค์การ 
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก    จังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน  1  อัตรา 

๒.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
2.๑  มีสัญชาติไทย 
2.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
2.๓  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

  ประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
2.๔  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
2.5  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือไร้ความสามารถ   

  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  และไม่เป็นโรคตามกฎ  ก.พ.  ว่าด้วยโรค  พ.ศ.  2553    
  ตามท่ีก าหนดในกฎ  ก.พ.  คือ  โรคตามมาตรา  36  ข. (2)  คือ 

(1)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(3) โรคยาเสพติดให้โทษ 
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

/(5) โรคติดต่อ... 
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(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อนที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่  ก.พ. ก าหนด 
2.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 
      กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 
2.7  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
2.8  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
2.9  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.10  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า 
    ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้ดกระท าโดยประมาทหรือ 
    ความผิดลหุโทษ 
2.11  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ 
    หน่วยงานอื่นของรัฐ 
2.12  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย 
         ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 
2.13  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย 
    ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 
2.14  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
2.15  ไม่เป็นภิกษุสามเณร 

3.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(รายละเอียดตามภาคผนวก  ก) 

4.  อัตราค่าตอบแทน 
1) พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่งคนงานทั่วไป อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000.-บาท   

เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ  1,000.-บาท  รวมเดือนละ  10,000.-บาท 
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่งผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  15,000.-บาท     
5.  ระยะเวลาการจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จะเรียกท าสัญญาผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ  โดยมี

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดังนี้  
1) พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่  

เดือนธันวาคม  2560  ถึงวันที่  30  กันยายน  2561 
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่งผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม  2561  ถึงวันที่  30  กันยายน  2563 

6.  การรับสมัคร  และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้สมัครฯ  ยื่นหลักฐานด้วยตนเอง  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ตั้งแต่วันที่  

17  ตุลาคม  2560 ถึงวันที่  27  ตุลาคม  2560 ในวันเวลาราชการ  ภาคเช้าเวลา 08 .30 - 12.00 น.  
ภาคบ่ายเวลา  13.00  -  16.30  น.  ผู้สมัครฯ  จะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้อง  
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้สมัครฯ ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
จ านวน 100 บาท 

 
/7. เอกสาร... 
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7.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
ผู้ประสงค์สมัครฯ  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรอง

ส าเนาถูกต้อง  และ  ลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 
7.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน   
       จ านวน  3  รูป 
7.2  ส าเนาวุฒิการศึกษาและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  จ านวน  1  ชุด  พร้อมแสดง

หลักฐานฉบับจริง  
7.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ชุด 
7.4  ส าเนาใบทหารกองเกิน  (ส.ด.9)  (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 
7.5  ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. ฉบับที่  3  (พ.ศ. 2535)    
      ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จ านวน  1  ฉบับ 
7.6  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน่ ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ 
7.7  ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2  (ส าหรับผู้สมัครในต าแหน่งคนงานทั่วไป ปฏิบัติ

หน้าที่ขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์) 
 ส าหรับการสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้   ผู้สมัครฯ  จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง  และหากปรากฏภายหลังว่าผู้ สมัครสอบขาดคุณสมบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบล     
บุ่งคล้า  จะพิจารณาเลิกจ้างทันที 

 8.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  31  ตุลาคม  2560 ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  และ www.bungkla.go.th 

 9.  วัน  เวลา  และสถานที่สอบ 
 1.  ก าหนดสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก)  และ  ความรู้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  ในวันที่  6  
พฤศจิกายน  2560  เวลา  09.00  น  -  16.00  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า    
 2.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก)  และ  ความรู้เฉพาะต าแหน่ง  
(ภาค  ข)  ในวันที่  7  พฤศจิกายน  2560  เวลา  13.00 น.    ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า
และ www.bungkla.go.th    

 10.  หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ 
 (รายละเอียดตามผนวก  ข) 

 11.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60   
 
 
 
 

/12. การประกาศ... 
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 12.  การประกาศขึ้นบัญชีสรรหาและเลือกสรร 
 ประกาศบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะเรียงล าดับที่ จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด    
ลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน  ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
และองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ระยะเวลา  1  ปี  นับตั้งแต่วัน 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จะพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยัง
ไม่หมดอายุ 

 ประกาศ  ณ  วันที่   9   เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  2560 
 
 
 
 
     (นายชัยณฤทธิ์   สิงห์ทอง) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ผนวก  ก 

 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคลา้ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   
ลงวันที่  5  ตุลาคม  2560 

 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 
1.  พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่งคนงานทั่วไป  (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุกน้ าเอนกประสงค์)   
     สังกัดส านักงานปลัด 

1.1  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
        (๑)  ไม่จ ากัดคุณวุฒิการศึกษา 
          (๒)  มีความรู้ความสามารถ และความช านาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์  

ตามกฎหมาย  (ใบขับขี่ประเภท  2)   
 ๑.2  ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  (1)  ขับรถยนต์บรรทุกน้ า ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนตามหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่
ต าบลบุ่งคล้า และ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  (2)  บรรจุน้ าให้เต็มรถไว้ทุกครั้ง หลังจากท่ีใช้น้ าหมดเพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ 
  (3)  ดูแล รักษาตรวจสอบรถตามคู่มือรถ และท าความสะอาดรถยนต์บรรทุกน้ าฯอยู่เสมอ 
  (4)  ดูแลและจดบันทึกการใช้รถยนต์บรรทุกน้ าฯ  ตามแบบฯ   ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
  (5)  ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย ฯลฯ 
 
2.  พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่งคนงานทั่วไป  (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างโยธา)  สังกัดกองช่าง 

2.1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 

หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ    เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง  เทคนิคสถาปัตยกรรม  โยธาส ารวจ   
สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้

(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน 
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ   เทคนิควิศวกรรมโยธา   เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง   เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธาส ารวจ ก่อสร้าง   สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ   ช่างโยธา   หรือในสาขาวิชาหรือ 

(3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ 
ทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ   เทคนิควิศวกรรมโยธา   เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง   เทคนิคสถาปัตยกรรม   
โยธาส ารวจ   ก่อสร้าง   สถาปัตยกรรม   ช่างก่อสร้าง   ช่างส ารวจ   ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. 
ก.ท.  และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
 

/2.2  ลักษณะงาน... 
 



-2- 
 

2.2 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  
เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายช่างโยธา 
ด้านการปฏิบัติการ 
(1)  ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ  เพ่ือให้ตรงตามหลัก 

วิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
(2)  ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพ่ือให้การ 

ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3)  ถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
(4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย  

พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
(5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 
ด้านการบริการ 
(1)  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก ่ 

หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงาน 

(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความ 
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน 
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

(3) ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพ่ือให้เกิด 
ความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 
 
3.  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดส านักงานปลัด 

3.1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี  

กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การ
จัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ       
ต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี  
กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย  การ
จัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้ 

3.ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
เคมี กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย  การ
จัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้
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3.2 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  
ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 

ทางวิชาการในการท างาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ภายใต้การก ากับ   แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย   โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. ด้านการปฏิบัติการ  
   1.1 วางแผนด าเนินการ และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
   1.2 ด าเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามที่ร้องขอ กู้ภัย
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างรวด เร็ว และเกิดความเสียหายน้อยที่สุด 
   1.3 ตรวจตรา ตรวจสอบสภาพอาคารและพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติ
อ่ืนๆ ที่จะเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์ 
   1.4 ควบคุม ดูแลและรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อม
ที่จะปฏิบัติงานได้ทุกโอกาส 
   1.5 ส ารวจแหล่งน้ า เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันและระบบ
อัคคีภัย 
   1.6 ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสาธารณภัย ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่รุนแรง เพื่อ
สรุปหาสาเหตุ และจัดท ารายงาน 
   1.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยงานด้านวิชาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือก าหนด
กลไก หลักเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ ในการด าเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอ่ืนๆ 
   2. ด้านการวางแผน 
    2.1 วางแผนการด าเนินการ จัดท าแผนแม่บท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
   2.2 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือส่วน
ราชการ หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
   3. ด้านการประสานงาน 
   3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
   3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
   4. ด้านการบริการ 
   ให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือเอกชน
ต่างๆ 
 

 

(นายชัยณฤทธิ์   สิงห์ทอง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 
 
 



ผนวก  ข 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคลา้ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

ลงวันที่   5  ตุลาคม  2560 
 

หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป    (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุกน้ าเอนกประสงค์)   
    หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

   ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  โดยวิธีการสอบ แบบปรนัย 
เกี่ยวกับ 

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล   
-  ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับข่ีและกฎหมายจราจร 

  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง    (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
- ทดสอบการปฏิบัติขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และดูแลบ ารุงรักษาเบื้องต้น (รถยนต์บรรทุกน้ า 

เอนกประสงค์) 
                     ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์  

- จะประเมินจากประวัติส่วนตัว    ประวัติการศึกษา   ประวัติการท างานและจากการ 
สัมภาษณ์   เช่น    ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย   อารมณ์   ทัศนคติ    จริยธรรม   และคุณธรรม   การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิญาณไหวพริบ เป็นต้น 
 

2. ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป    (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างโยธา)   
    หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

   ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  โดยวิธีการสอบ แบบปรนัย 
เกี่ยวกับ 

-  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
-  ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  ด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม 
-  ภาษาไทย   ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 

  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง    (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
-  ความรู้เกี่ยวการส ารวจ  ออกแบบ  การประมาณราคา  การก่อสร้างและการควบคุมงาน 

โครงสร้างและคอนกรีต   การเตรียมงานก่อสร้าง  การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
-  การทดสอบปฏิบัติการส ารวจ  ออกแบบ และประมาณราคา ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  

( AutoCAD )    
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                     ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์  

- จะประเมินจากประวัติส่วนตัว    ประวัติการศึกษา   ประวัติการท างานและจากการ 
สัมภาษณ์   เช่น    ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย   อารมณ์   ทัศนคติ    จริยธรรม   และคุณธรรม   การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิญาณไหวพริบ เป็นต้น 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
    หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

   ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  โดยวิธีการสอบ แบบปรนัย 
เกี่ยวกับ 

-  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
-  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
-  ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  ด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม 
-  ภาษาไทย 
-  ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 

  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง    (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
-  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.2550 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.2553 
-  ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง  ว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์   

อปพร.  พ.ศ.  2549 
                     ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์  

- จะประเมินจากประวัติส่วนตัว    ประวัติการศึกษา   ประวัติการท างานและจากการ 
สัมภาษณ์   เช่น    ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย   อารมณ์   ทัศนคติ    จริยธรรม   และคุณธรรม   การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิญาณไหวพริบ เป็นต้น 
 

 ข้อก าหนดในการเข้าห้องสอบ 
 1.  ให้ผู้มีสิทธิสอบ   เข้าห้องสอบก่อนเวลา  15  นาที 
 2.  ผู้มีสิทธิสอบ   ไม่สามารถเข้าห้องสอบได้ภายหลังจากคณะกรรมการแจกข้อสอบแล้ว   

15  นาท ี
  3.  การแต่งกายชุดสุภาพ  (ผู้หญิงใส่กระโปรง  และไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์เข้าห้องสอบ) 
 
 
 

(นายชัยณฤทธิ์   สิงห์ทอง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 



 
 
 
 
 


