
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองพระ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง   

---------------------------------- 
   

ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองพระ  อําเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร  มีความประสงคจะรับ 

สมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง ฉะนั้น อาศัยอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดพิจิตร เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้    

๑. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตําแหนง    
๑.๑  พนักงานจางตามภารกิจ  ไดแก 
      ๑.๑.๑  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
           จํานวน  ๑  อัตรา 
      ๑.๑.๒  ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา      จํานวน  ๑  อัตรา 

รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา

และการเลือกสรร 

๒.๑  คุณสมบัตทิั่วไป 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘  ปบริบูรณและไมเกิน ๖๐ ป   

(๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  ไมเปนผูพิการหรือทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิต   

   ฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปน  
   ลักษณะตองหามเบ้ืองตนสําหรับพนักงานสวนตําบล ดังน้ี 

(ก) โรคเรือนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค 
         การเมือง 
  (๖)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน 

(๗)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะการทําผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
   หนวยงานอื่นของรัฐ 

/หมายเหตุ... 
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 หมายเหตุ  ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารง 
ตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน  
 ๒.๒  คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมคัรแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้ 

๓. การรับสมัคร 

๓.๑  วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
  กําหนดการรับสมัคร  ตั้งแตวันที่  ๓ – ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๒   ในวันและเวลาราชการ   

ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองพระ  อําเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร   สามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศพัท  ๐-๕๖๖๑-๙๘๖๒ 

 ๓.๒  หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
  (๑)  สําเนาทะเบียนบาน       จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๓)  ใบรับรองแพทยปรญิญา      จํานวน  ๑  ฉบับ 
       ซึ่งออกใหไมเกิน  ๑  เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหาม 
       ตามประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามสําหรับขาราชการ 
           หรือพนักงานสวนทองถิ่น 
  (๔)  สําเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอยางใด 

        อยางหนึ่ง ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศกึษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ 
            สมัครสอบ(โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรบัอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว  
                                     ภายในวันปดรับสมัคร)     จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (๕)  สําเนาเอกสารทางทหาร(กรณผีูสมัครสอบเปนเพศชาย)  จํานวน  ๑  ฉบับ 

   - หนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) หรือ 
   - ใบสําคัญ (แบบ สด.๙) หรือ 
   - ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการ 
                                         ทหารกองประจําการ(แบบ สด.๔๓) 
  (๖)  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ       จํานวน  ๑  ฉบับ 

        เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกุล (ถามี)     
  (๗)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวดและไมสวมแวนตาดํา  
        ขนาด ๑ นิ้ว (ซึ่งถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน)  จํานวน  ๓  รูป 
  ท้ังนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย   
 ๓.๓  คาธรรมเนียมการสมัคร 

  (๑)  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงละ  ๑๐๐.-บาท  
  

/๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร... 
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 ๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรบัสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครอันเปนผล
ทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเม่ือใด ใหถือวาการรับสมัครและการได
เขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน 

๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ 

ประเมินสมรรถนะ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองพระ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ 

ในวันที ่ ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒  และกําหนดวันประเมินสมรรถนะ ในวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา๐๙.๐๐ น. 
เปนตนไป  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองพระ  อําเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร 

  ๕.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

       ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 

  ๖.  หลักเกณฑการตัดสิน 

       ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรบคะแนนในการประเมินในแตละสมรรถนะไม
ตํ่ากวารอยละ  ๖๐  โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได 

  ๗.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

   องคการบริหารสวนตําบลหนองพระ จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับ
คะแนนทีส่อบได ในวันท่ี  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๒  ณ ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลหนองพระ อําเภอวังทรายพูน  
จังหวัดพิจิตร  โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ป นับวันข้ึนบัญชี 

หรือนับแตวันประกาศรบัสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

  ๘.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

       ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองพระกําหนด   

       จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

           ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๒   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
                                                                    
 

             
                                                                      (นายจตุรภัทร   ราชสุภา) 
                                                            ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองพระ 
                     ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพระ 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจาง  ลงวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

**************** 
 
๑. ประเภทของพนักงานจาง  

 ๑.๑  พนักงานจางตามภารกิจ   
๑)  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หนาที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา  

ปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

๑.๑  ปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ เชน อัคคีภัย  

อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปนตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน 

๑.๒  เฝาระวัง ตรวจตรา และฝกซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตางๆ เพื่อดําเนินการ 

ปองกันเชิงรุกกอนเกิดเหตุการณ 

๑.๓  จัดเตรยีม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตางๆ ใหอยูในสภา 

พรอมใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันทวงทีและใหมีการดําเนินการเปนไป

อยางมีประสทิธิภาพ 

๑.๔  รวบรวม จัดทําขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน เชน สาํรวจแหลงน้ํา เสนทาง 

จราจร แหลงชุมชนตางๆ บริเวณหรือพื้นที่ท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัย เปนตน เพื่อจัดทําแผนปองกันรับสถานการณ และ

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางสะดวกและทันตอเหตุการณ 

๑.๕  จัดทํารายงาน บันทกึ และสถิติขอมูลตางๆ ในงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรายงาน 

ผูบังคบับัญชา 

๑.๖  ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของกับ 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนาํมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๑.๗  ปฏิบัติงาน และสนับสนนุงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว 

  ๒. ดานการบริการ 

๒.๑  ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพื่อใหเจาหนาที่มี 

ความรูความเขาใจและสมารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วและถูกตอง 

๒.๒  เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ถายทอดความรูความเขาใจดานการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยและชวยเหลือผูประสบภัยใหแกหนวยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไปเพ่ือใหเกิด

ความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถแกไขสถานการณเบื้องตนไดดวยตนเอง 

๒.๓  ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการตางๆ ที่เก่ียวของเพื่ออํานวยความสะดวกใน 

การปฏิบัติงานและกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน 

/๒.๔ ใหบริการ... 



-๒- 

 

๒.๔  ใหบริการรับแจงเหตุสาธารณภัย เพื่อใหความชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็วทั่วถึง 

  ๒)  ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา 
หนาที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา  

ปฏิบัติงานดานชางโยธา ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 
๑.๑  สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษา โครงการกอสรางตางๆ เพื่อใหตรงตาม 

หลักวิชาชาง ความตองการของหนวยงานและงบประมาณที่ไดรับ 
๑.๒  ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให 

การดาํเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
       ๑.๓  ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใชตามหลักวิชาชาง เพื่อประมาณราคาคากอสราง    
       ๑.๔  ควบคมุงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามท่ีไดรับมอบหมาย 
พรอมรายงานความกาวหนาของงาน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด    
       ๑.๕  รวบรวมและจัดเก็บขอมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห วิจัยในงานดานชาง    

  ๒. ดานการบริการ 

๒.๑  ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเก่ียวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก 
ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ระดับรองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อใหผูที่สนใจได
รับทราบขอมูล ความรูตางๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการ  

๒.๒  ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนท่ัวไป เพื่อขอความ 
ชวยเหลือและรวมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน

และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของตามที่ไดรบัมอบหมาย 
๒.๓  ประชาสัมพันธอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน และผูมาติดตองานดานโยธาเพื่อให 

เกิดความรู ความเขาใจหรือความพึงพอใจ 
  

๒.  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
๒.๑  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๒.๑.๑  พนักงานจางตามภารกิจ    
๑.  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพศชาย มีคณุวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

๑) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 

หรือทางชางเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผนวิศวกรรมเครื่องกล 

เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ

สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. , และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได    

 

/๒)  ไดรับ... 

 



-๓- 

 

๒) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทยีบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 

หรือทางชางเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผนวิศวกรรมเครื่องกล 

เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ

สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. , และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได    

๓) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือ 

ทางชางเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผนวิศวกรรมเครื่องกล 

เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ

สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. , และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได    

๒.  ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา 
 เพศชาย  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

๑) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา กอสราง เทคนิคสถาปตยกรรม โยธา สํารวจ สถาปตยกรรม 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ   ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

๒) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒอิยางอ่ืนที่เทยีบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิคสถาปตยกรรม โยธา 

สํารวจ กอสราง สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา หรือในสสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ   
ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
  ๓)  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิคสถาปตยกรรม โยธา สํารวจ 
กอสราง สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ   ก.อบต. 

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนี้ได 
 ๒.๒  ความรูความสามารถที่ตองการ  

๒.๒.๑  พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนงผูชวยเจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๑)  ความรูที่จําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย 

   -  ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 

   -  ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็ 

                                  พระเจาอยูหัว 

   -  ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 

   -  ความรูเรื่องกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 

   -  ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน 

  ๒)  ทักษะที่จําเปนสาํหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย 

   -  ทักษะการใชคอมพิวเตอร 

   -  ทักษะการประสานงาน 

   -  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 

   -  ทักษะการบริการขอมูล 

/ทักษะในการ... 



-๔- 

 

   -  ทักษะในการสื่อสาร การนาํเสนอ และการถายทอดความรู 

  ๓)  สมรรถนะที่จาํเปนสาํหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย 

   ๓.๑)  สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ 

    -  การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

    -  การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม 

    -  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 

    -  การบริการเปนเลิศ 

    -  การทาํงานเปนทีม 

   ๓.๒)  สมรรถนะประจําสายงาน 

    -  การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย 

    -  การยึดมั่นในหลักเกณฑ 

    -  การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 

    -  ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถ่ิน 

    -  ศิลปะการโนมนาวจูงใจ 

๒.๒.๒  พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา 

  ๑)  ความรูที่จําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย 
   -  ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
   -  ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของพระ 

-  ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
   -  ความรูเรื่องกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
   -  ความรูเรื่องชุมชน 

   -  ความรูเรื่องการจัดการความรู 
  ๒)  ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย 
   -  ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
   -  ทักษะการประสานงาน 
   -  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
   -  ทักษะการบริการขอมูล 

๓)  สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย 
   ๓.๑)  สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ 
    -  การมุงผลสัมฤทธ์ิ 
    -  การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม 
    -  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
    -  การบริการเปนเลิศ 
    -  การทํางานเปนทีม 
 

/๓.๒) สมรรถนะ... 
 



-๕- 
 
 

   ๓.๒)  สมรรถนะประจําสายงาน 
    -  การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย 

    -  การยึดมั่นในหลักเกณฑ 
    -  การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
    -  ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
๓.  ระยะเวลาการจางและอตัราคาตอบแทน 

๓.๑  ระยะเวลาการจาง 
๓.๑.๑)  พนักจางตามภารกิจ   มีระยะเวลาในการจางไมเกินคราวละ  ๔  ป 

๓.๒  คาตอบแทน 
 ๓.๒.๑)  พนักงานจางตามภารกิจ  อัตราคาตอบแทนเดือนละ  ๙,๔๐๐.-บาท 

๔.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑. ความรู 
     ๑.๑  ความรูความสามารถทั่วไป 

 
๑๐๐ 

- พนักงานจางตามภารกิจโดยวิธีสอบขอเขียน   
  (ปรนัย) (รายละเอียดตาม ๔.๑ ) 
 

๒.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
     ๑.๒  ความรูความสามารถ   
            เฉพาะตําแหนง 

 
๑๐๐ 

- พนักงานจางตามภารกิจโดยวิธีสอบขอเขียน 
  (ปรนัย) (รายละเอียดตาม ๔.๑) 
 

๓.  คุณสมบัติสวนบุคคล 
     ๓.๑  บุคลิกภาพทวงทีวาจา 
     ๓.๒  ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณ 
            ไหวพริบ 
     ๓.๓  มนุษยสัมพันธ 
     ๓.๔  ทัศนคติ แรงจูงใจ 
     ๓.๕  ประสบการณการทํางาน 

 
๒๐ 
๒๐ 

 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

โดยวิธีสัมภาษณ 

รวม ๓๐๐  

 
 
 
 
 
 
 

/๔.๑ พนักงานจาง... 
 
 

 



-๖- 
 
  

๔.๑  พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑)  ความรูความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน)    

- สถานการณเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปจจุบัน 

- ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล 

- นโยบายของรฐับาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

- ความรูวิชาภาษาไทย 

- ความรูวชิาคณิตศาสตร 

- ความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

- ฯลฯ 
๒) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (คะแนน  ๑๐๐ คะแนน)  

-  ทดสอบความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ท่ีสมัครสอบ 

- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน 

- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 

- ความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

- พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ความรูเก่ียวกับการงานตาม ”ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”  

- ฯลฯ 

๔.๒  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา 

๑)  ความรูความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน)   

- สถานการณเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปจจุบัน 

- ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล 

- นโยบายของรฐับาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

- ความรูวิชาภาษาไทย 

- ความรูวิชาคณิตศาสตร 

- ความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

- ฯลฯ 
 

/๒) ความสามารถ... 



-๗- 
 

๒)  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (คะแนน  ๑๐๐ คะแนน)  

- ทดสอบความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีที่สมัครสอบ 

- พระราชบัญญัติสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง

ปจจุบัน 

- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 

- ความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

- พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

- พระราชบัญญัติผังเมือง 

- ฯลฯ 

 


