
 
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  รับสมัครสอบบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
-------------------------- 

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 
๒552 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ที ่ 1399/2564 ลงวันที่  25 มิถุนายน 2564 ค าสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 828/2564 ลงวันที่  30 
มิถุนายน 2564 และค าสั่งกรมปูองกันและบรรเทา สาธารณภัย ที่ 371/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 
มอบอ านาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการเฉพาะกิจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และค าสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่ 1474/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1 หน่วยที่รับสมัคร ชื่อกลุ่มงาน ชื่อต าแหน่ง สังกัด อัตราว่าง ค่าตอบแทน หน้าที่ความ

รับผิดชอบ และลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
 หน่วยที่ 1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 
  สังกัดส านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  อัตราว่าง  6  อัตรา 
  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1) 

 หน่วยที่ 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน 
  สังกัดส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  อัตราว่าง  6  อัตรา 
  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2) 

 หน่วยที่ 3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่งพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  สังกัดส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  อัตราว่าง  6  อัตรา 
  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3) 

 

 1.2 สิทธิประโยชน์ และระยะเวลาการจ้าง 
  สิทธิประโยชน์ 
  การก าหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน

ราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยยกเว้นเฉพาะสิทธิการลา
เพ่ือไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งก าหนดไว้ไม่เกิน ๑๒0 วัน เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาการจ้างงานที่
ก าหนดไว้ไม่เกิน ๑ ป ี

 
/ระยะเวลาการจ้าง... 
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  ระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๕ 

ตามที่ คพร. ก าหนด และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการเฉพาะกิจที่ส่วนราชการก าหนด หากไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เ กี่ยวข้อง 
อาจพิจารณาเลิกจ้างได้ทันที 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  
 ๒.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง 
  (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  หมายเหตุ ในวันที่ท าสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ

ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร  
ที่ นว ๘9/๒๕01 ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕01 และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
1๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ต าแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 
  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 
  ต าแหน่ง พนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 

 3. การรับสมัครสอบ 
3.1 รับสมัครสอบทางอินเทอร์ เน็ต ตั้ งแต่ วันที่  9 – 16 กรกฎาคม 2564 ไม่เ ว้น

วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของจังหวัด www.phetchabun.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย” หรือ “ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด” โดยผู้มีคุณสมบัติ
ข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่ก าหนด ให้ด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

(1) เปิดเว็บไซต์ www.phetchabun.go.th 
  (2) ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน 
ที่ก าหนด และเม่ือยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะออกใบสมัครให้โดยอัตโนมัติ 

/(3) อัปโหลด... 

https://moi.thaijobjob.com/
https://moi.thaijobjob.com/
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  (3) อัปโหลดเอกสารการสมัครผ่านระบบรับสมัคร ประกอบด้วย 
(3.1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 

1 x 1.5 นิ้ว 
(3.2) ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา

ตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบคือในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจโดย
จะต้องอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

(3.3) ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จ านวน 1 ฉบับ  
(3.4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ในกรณี

ชื่อ - สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
ส าหรับส าเนาเอกสารหลักฐานให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”  

พร้อมลงชื่อ วันที่ ในเอกสารทุกฉบับ ไว้มุมบนด้านขวาของเอกสารทุกหน้าให้เรียบร้อย  
  (4)  พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 หรือจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบ File หากต้องการ
พิมพ์ใบสมัครในภายหลัง  

3.2 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยไม่สามารถขอแก้ไขข้อมูล
การสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่สมัครได้ภายหลัง 

 4. เงื่อนไขในการสมัคร 
 4.1 ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทุกต าแหน่งท่ีตนเองมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้ 
 4.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการ ได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 4.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนในข้อ 3 ถือว่าผู ้สมัครเป็นผู ้ลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ 
ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

 5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 จังหวัดเพชรบูรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันศุกร์ที ่23 กรกฎาคม 2564 
ณ ส านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และส านักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ และทาง www.phetchabun.go.th 

 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 จังหวัดเพชรบูรณ์จะด าเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการพิจารณาแฟูมผลงาน 
(Portfolio) คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 
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 6.1 การสัมภาษณ์รายบุคคล (คะแนนเต็ม  80  คะแนน) 
     เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งที่สมัคร โดยประเมินจาก
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 6.2 การพิจารณาแฟูมผลงาน (Portfolio) (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) 
  เป็นการพิจารณาจากแฟูมผลงาน (Portfolio) ของผู้ที่เข้ารับการประเมินรายบุคคล 
จ านวนไม่เกิน 5 หน้า โดยจัดท าแฟูมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัคร (แยกตามต าแหน่งและ
หน่วยงานที่สมัคร) ซึ่งอย่างน้อยควรประกอบไปด้วย  
  (1) ประวัติส่วนตัว  
  (2) ประวัติการศึกษา  
  (3) ประวัติกิจกรรมหรือประสบการณ์ท างานที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัคร 
   (4) ผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับทั้งในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่หรือในขณะท างาน  
   (5) เหตุผลและความสนใจที่เลือกสมัครในต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการประเมิน 

 7. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ การประเมินให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผล  

 8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  จังหวัดเพชรบูรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ ส านักงาน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เพชรบูรณ์ และทาง www.phetchabun.go.th โดยเรียงตามล าดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการเสือกสรรจาก
มากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่ วัน
ประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี โดยจะต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 
ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวใช้ส าหรับการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจเท่านั้น 

 9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  จังหวัดเพชรบูรณ์โดยส านักงานจังหวัด หรือส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือส านักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จะจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ การท าสัญญาจ้าง
พนักงานราชการเฉพาะกิจ มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 
ตามท่ี คพร. ก าหนด และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง  
  พนักงานราชการที่ได้รับการจ้างตามกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ถือเป็น
การจ้างงานเฉพาะคราว เพ่ือบรรเทาสถานการณ์การว่างงานในระยะสั้น ดังนั้น พนักงานราชการที่ได้รับการจ้างงาน
ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ไม่สามารถเรียกร้องหรือขอปรับเปลี ่ยนสถานภาพเป็น
บุคลากรภาครัฐประเภทอ่ืนได้ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการตามกรอบปกติ
หรือกรอบทดแทน) ทั้งนี้ การท าสัญญาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจดังกล่าวจะท าได้เมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว   
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 10. การขอทราบผลคะแนนในการสรรหาและเลือกสรร 

การประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัด
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด กรณีที่ผู้สมัครสอบมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการเลือกสรร เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย สามารถขอทราบคะแนนของตนเองได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

  จังหวัดเพชรบูรณ์จะด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น 
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับการขึ้นบัญชีได้  หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้ 
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบด้วย เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

 
 

(นายกฤษณ์  คงเมือง) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

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

กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป 

ต าแหน่ง   พนักงานบริหารงานทั่วไป 

สังกัด   ส านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
1. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  (1) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เปูาหมาย แผนงาน โครงการ 
และงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  (2) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์แนวทางและข้อกฎหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
กลั่นกรองเรื่องและปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด 
  (3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ งานให้ค าปรึกษาแนะน ากับประชาชน การ
ประสานเร่งรัดติดตามการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ และการประสานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม
ภารกิจของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
  (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี งานประเพณี และงานประชาสัมพันธ์ของ
จังหวัด 
  (5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี งานประเพณี และงานประชาสัมพันธ์ของ
จังหวัด 
  (6) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารทางการเงินและบัญชี รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน 
  (7) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ 
  (8) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนงานด้านกิจการต่างประเทศของจังหวัด 
  (9) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร การกลั่นกรองเรื่อง การเตรียมเอกสารส าหรับ
การประชุม 
  (10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ค่าตอบแทน 
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง 
 
 

****************************** 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

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

กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป 

ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน 

สังกัด   ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
1. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในมิติของปัญหาทางสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ การเข้าถึง
บริการภาครัฐ และสภาพปัญหาอื่น ๆ ที่พบในชุมชน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ในการปฏิบัติงานจริงขึ้นอยู่กับภารกิจงานของต้นสังกัดในการ
มอบหมายงานให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้) 

1) ด้านการปฏิบัติ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติของปัญหาทางสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา 
รายได้ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และสภาพปัญหาอื่น ๆ ที่พบในชุมชน เพื่อจัดท าแผนงาน การบริหารจัดการ 
การก าหนดแนวทางตามที่ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ก าหนด และสนับสนุนศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 
  (2) ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการด าเนินงานในพ้ืนที่เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า พร้อมกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางที่ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ก าหนด 
  (3) ติดต่อประสานงานเชิงบูรณาการและเชื่อมโยงความช่วยเหลือในด้านงบประมาณ การบริหารจัดการ 
และการสนับสนุนอ่ืน ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนที่มีภารกิจตามสภาพปัญหาของครัวเรือน โดยยึด
กลุ่มเปูาหมายระดับครัวเรือนหรือระดับบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหารายกรณี และ/
หรือรายกลุ่ม และ/หรือรายหมู่บ้าน/ชุมชน 
  (4) ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
ชุมชนสามารถค้นหาปัญหา วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนชุมชน และด าเนินการร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของตนเองและชุมชนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน 
  (5) สนับสนุนและด าเนินการสร้างเครื่องมือ คู่มือการด าเนินงาน แนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุน
ศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 
  (6) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้
ของชุมชนให้สามารถต่อยอดขยายผลไปใช้ประโยชน์ในงานหรือกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ของ
ชุมชนได้ 
  (7) สนับสนุนและด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท าระบบฐานข้อมูลและระบบรายงาน การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการสร้างสื่อผสมและสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน ศูนย์ขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 

/(8) สนับสนุน... 
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  (8) สนับสนุนและประสานงาน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการ และรายงานผล
ของศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด 
(ศจพ.จ.) และคณะกรรมการบริหารศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) 
  (9) ท าหน้าที่สนับสนุนฝุายเลขานุการศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 
  (10) การพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ออนไลน์ 
  (11) การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

2) ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ และร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน รวมทั้ง

หน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน เพ่ือให้
การด าเนินงานคุณภาพชีวิตเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3) ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4) ด้านการบริการ 

(1) ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านงานพัฒนาชีวิตแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่
สนใจ หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
ส่วนรวม 

(2) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูล รายงานผล ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่าย
องค์กรชุมชน และชุมชน 

2. ค่าตอบแทน 
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง 
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เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

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

กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป 

ต าแหน่ง   พนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สังกัด   ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
1. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจ และจัดท าฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย พ้ืนที่เสี่ยงภัย สภาพภูมิประเทศ 
เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนปูองกันและปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (2) ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติการปูองกัน บรรเทา และฟ้ืนฟูบูรณะสภาพภายหลังจากที่ภาวะ
ฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไป เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถี
เป็นอยู่ของชุมชนในพื้นท่ีที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ โดยการบูรณาการจากทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 
  (3) ดูแลการปฏิบัติงานการเฝูาระวัง รับแจ้งเหตุ แจ้งเตือนภัย รายงาน และติดตามสถานการณ์
สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งประเมินและรายงานระดับความรุนแรงและผลกระทบชั้นต้นของสาธารณภัย 
  (4) ด าเนินการและประสานงานในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อย่างเป็นระบบ 
  (5) ด าเนินการฝึกซ้อมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการฝึกซ้อมแผน การซักซ้อม 
และการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือสร้างความพร้อมและเพ่ิมพูน
ศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร น าไปสู่การปรับปรุงแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
แผนปฏิบัติการ และแผนเชิญเหตุให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  (6) สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 
  (7) บริหารจัดการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย อพยพ และกู้ชีพกู้ภัยในสภาวะฉุกเฉิน 
โดยบูรณาการจากทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 
  (8) รวบรวมข้อมูลเพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน/โครงการใน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (9) ตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
  (10) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้ส านักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

2. ค่าตอบแทน 
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง 
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