
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

....................................................... 

 

  ด้วย คณะกรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติแผนอัตราก าลัง   
3 ปี พ.ศ. 2564-2566 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในการประชุมครั้ง
ที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงมีความประสงค์ จะรับ
สมัครบุคคลทั่วไป เพื่อท าการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จ านวน 6 อัตรา เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 ข้อ 18 ข้อ 19 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
 

1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจท่ีรับสมัคร  ประกอบด้วย 
ส านักปลัด 

   1.1 พนักงานจ้างตามภารกจิ   จ านวน 1 อัตรา   
         1.1.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1 อัตรา  คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ( ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นที่ข้ันต่ าสุด (9,400.-บาท/เดือน) 
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) ( ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นที่ข้ันต่ าสุด (10,850.-บาท/
เดือน) และคุณวุฒปิระกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ( ไดร้ับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นที่ข้ันต่ าสุด 
(11,500.-บาท/เดือน) และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวตามระเบียบทีก่ าหนด 

กองคลัง 
   1.2 พนักงานจ้างตามภารกจิ   จ านวน 1 อัตรา   
         1.2.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1 อัตรา  คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ( ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นที่ข้ันต่ าสุด (9,400.-บาท/เดือน) 
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) ( ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นที่ข้ันต่ าสุด (10,850.-บาท/
เดือน) และคุณวุฒปิระกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ( ไดร้ับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นที่ข้ันต่ าสุด 
(11,500.-บาท/เดือน) และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวตามระเบียบทีก่ าหนด 

กองช่าง 
   1.3 พนักงานจ้างตามภารกจิ   จ านวน 1 อัตรา   
         1.3.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จ านวน  1 อัตรา  คุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ( ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริม่ต้นทีข้ั่นต่ าสุด (9,400.-บาท/เดือน) คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) ( ได้รบัอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นที่ข้ันต่ าสุด (10,850.-บาท/เดือน) 
และคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ( ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นที่ข้ันต่ าสุด 
(11,500.-บาท/เดือน) และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวตามระเบียบทีก่ าหนด 
 

/กองสวัสดิการ... 
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กองสวัสดิการสังคม 
   1.4 พนักงานจ้างตามภารกจิ   จ านวน 1 อัตรา   
         1.4.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1 อัตรา  คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ( ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นที่ข้ันต่ าสุด (9,400.-บาท/เดือน) 
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) ( ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นที่ข้ันต่ าสุด (10,850.-บาท/
เดือน) และคุณวุฒปิระกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ( ไดร้ับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นที่ข้ันต่ าสุด 
(11,500.-บาท/เดือน) และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวตามระเบียบทีก่ าหนด 

2. ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไปท่ีรับสมัคร  ประกอบด้วย 
ส านักปลัด 

         2.1. ต าแหน่งคนงานทั่วไป    จ านวน 1 อัตรา 
                 ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นที่ข้ันต่ าสุด (9,000.-บาท/เดือน) และ 

และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวตามระเบียบที่ก าหนด 

กองคลัง 
         2.2. ต าแหน่งคนงานทั่วไป    จ านวน 1 อัตรา 

                 ได้รับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เริ่มต้นที่ข้ันต่ าสุด (9,000.-บาท/เดือน) และ 
และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวตามระเบียบที่ก าหนด 

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    1. มีสัญชาติไทย 
    2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี 
    3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 
        สติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนด 
                โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
    5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ 
       เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

   7. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
   8. ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 
       ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
                ลหุโทษ 
    9. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 
        หน่วยงานอื่นของรัฐ 

10. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง 
                                  หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 
                                                                                                                     

  ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริงหากคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามที่ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จะไม่รับผิดชอบใดๆ และจะต้องกรอก 
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รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ในกรณีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มาย่ืนหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดหรือยื่น ไม่ครบถ้วน จะถือว่า 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบจะถูกด าเนินคดี
ตามกฎหมาย  และสามารถสมัครสอบได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น 

 

  1.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก ก.) 
 

2.  ระยะเวลาการจ้าง 
1. ก าหนดการท าสญัญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกจิ  ไม่เกิน 4 ปี         
2. ก าหนดการท าสญัญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  ไม่เกิน 1 ปี         

 

3.  หลักฐานเอกสารในการสมัคร 
 3.1 บัตรประจ าตัวประชาชน (พรอ้มส าเนา) จ านวน 1 ฉบับ 
 3.2 ทะเบียนบ้าน (พร้อมส าเนา)   จ านวน 1 ฉบับ 
 3.3 วุฒิการศึกษา (พรอ้มส าเนา)   จ านวน 1 ฉบับ 
 3.4 รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น จ านวน 3 รูป 
       ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองหลงัรปู 
 3.5 ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน 
 3.6  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบเปลี่ยนช่ือสกลุ ทะเบียนสมรส ฯลฯ  

   3.7  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจคนละ 200 บาท (สองร้อย
บาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนกังานจ้างทั่วไปคนละ 100 บาท (หนึง่รอ้ยบาทถ้วน) 
   3.8  ส าเนาเอกสารทุกฉบบัต้องรบัรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับทุกฉบับ 
 

  4.  วัน เวลา การรับสมัครและสถานท่ีรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ท าการองค์การ 

บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เลขที่ 9 หมู่ที่ 8 ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 26
พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล บุ่ งคล้า ต าบลบุ่ งคล้า อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังห วัดชัยภูมิ  โทร.044 -871161 โทรสาร.           
044-871060 หรือทางเว็บไซด์  www.abtbungkla.go.th 
 

  5.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้าจะใช้หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคล  เพื่อ 

ปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรบัการปฏิบัติงานในต าแหนง่ ตามที่องค์การบรหิาร
ส่วนต าบล  ก าหนดโดยประเมินจาก 
   1. ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   2. ความสามารถ/ทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัตงิาน 
   3. คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรอืเหมาะสมต่อการปฏิบัตงิาน  เช่น 
ความสามารถ ประสบการณ์ อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพรบิ เป็นต้น 
 

/5.2ก าหนด... 
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  5.1 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก      (ภาคผนวก  ข) 
   ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
   ค. ภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  5.2 ก าหนดการสอบ  (วัน เวลา สถานที่) 
  องค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้า จะประกาศก าหนดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ให้ทราบ รายละเอียดดงันี ้
  1. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วันที่ 7 ธันวาคม 2563 
  2. ก าหนดสอบ  วันที่ 8 ธันวาคม 2563   
  3. ประกาศผลสอบ  วันที่ 9 ธันวาคม 2563   
  ก าหนดการสอบพนักงานจ้างสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบล  
บุ่งคล้า อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-871161 และทางเว็บไซด ์ 
โทรสาร. 044-871060 www.abtbungkla.go.th 
  5.3 เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ผ่านการประเมิน จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   

  6.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
6.1 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลอืกสรรจะประกาศโดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลง

มาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนความรู้ความ สามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคง
ได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวผู้สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

6.2 บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร
ในต าแหน่งที่รับสมัคร เว้นแต่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จะมีการเลือกสรรพนักงานจ้าง ในต าแหน่ง
เดียวกันอีกและได้มีการข้ึนบัญชีใหม่ ให้ถือว่าบัญชีไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 

6.3 ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ใหเ้ป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีผู้นั้น คือ 

1) ผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งตัง้ในต าแหน่งที่สอบได้แล้ว 
2) ผู้นั้นได้สละสทิธิการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งทีส่อบได้ 

  3) ผู้นั้นไม่มารับรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
  4) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ทีส่อบได้  เช่น ไม่จัดท าสัญญาจ้างและสัญญา 

6.4 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จะด าเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรตามส าดับ 
ที่ผ่านการเลือกสรรเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิแล้วเท่านั้น โดย
ขอสงวนสิทธิในการไม่บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในกรณีที่ไม่ได้รับความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็น
พนักงานจ้างจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งผู้สอบแข่งขันได้จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
จากองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าไม่ได้ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้ไม่มารายงานตัวตามก าหนด โดยไม่มี
เหตุจ าเป็นอันควร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จะแจ้งให้ผู้ข้ึนบัญชีผ่านการเลือกสรรได้ในล าดับถัดไปมา
รายงานตัวและบรรจุแต่งตั้งต่อไป 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม  
อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ท่ีอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และ
หากผู้ใดได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรร
หาและเลือกสรรทราบ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
  
  ประกาศ  ณ  วันที่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 
 
 
    
        (นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า) 
         นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


