
 

 

 

 

     

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป 

  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

***************************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน ๒ ต าแหน่ง ๒ อัตรา 
อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต. จังหวัดอุดรธานี) เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗  ว่า
ด้วยการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้       
  ๑.ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
  ๑.๑ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน  ๑  ต ำแหน่ง  ๑ อัตรำ ดังนี้ 
         ๑) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คุณวุฒิ)   
                                                สังกัดส านักงานปลัด  จ านวน ๑ อัตรา 
 
  ๑.๒ พนักงำนจ้ำงท่ัวไป จ ำนวน  ๑  ต ำแหน่ง  ๑ อัตรำ  ดังนี้ 
   ๑) ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพ กู้ภัย) (ท่ัวไป) สังกัดส านักงานปลัด จ านวน ๑ อัตรา 
 

          ๒.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกและลักษณะ
ต้องห้ำม ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
      ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป     
    ๑. เพศชาย มีสัญชาติไทย 
        ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี  
        ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น 
เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
    ๔.๑ โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    ๔.๒ วัณโรคในระยะอันตราย 
    ๔.๓ โรคเท้าช้าง ในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    ๔.๔ โรคยาเสพติดให้โทษ 
    ๔.๕ โรคพิษสุราเรื้อรัง  
    ๔.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 
    ๔.๗ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
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    ๔.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท า 
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือผิดลหุโทษ 
         ๔.๙ ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
    ๔.๑๐ ไม่เป็นข้าราชการ ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
    ๔.๑๑ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ส าหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี พราหมณ์ ทางราชการไม่รับสมัครสอบแข่งขัน และ
ไม่ให้เข้าสอบแข่งขัน ทั้งนี้ตามหนังสืองานสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ โดยอนุโลม หากสมัครแล้วบวช
เป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหว่างด าเนินการสอบคัดเลือก ก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก หาก
ยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ด าเนินการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบ รับรอง “ส าเนา
ถูกต้อง” และลงชื่อผู้สมัครสอบก ากับไว้ด้วย 
 

  ๓. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ, ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มี
สิทธิสมัครสอบคัดเลือกฯ 
          ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องมีหน้าที่และความรับผิอชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนั้น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  (เอกสำรแนบท้ำยผนวก ก.) 
 

  ๔. วัน เวลำและสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือกฯ 
  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่  
๒๒ – ๓๐  มกรำคม  ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย หรือสอบถาม
รายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๒๑-๙๙๕๗,๐๘๙-๔๒๘๗๕๕๖ 
 

  ๕ เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร 
     ๑. ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา         จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน                 จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๔. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
จ านวน ๓ แผ่น (เขียนชื่อ – สกุลข้างหลังรูปภาพทุกแผ่น) 
     ๕. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศฯ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับ 
แต่วันตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร  จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๖. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบขับข่ี,ใบทหารกองเกิน (สด.๙) , ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล,ทะเบียนสมรส เป็น
ต้น (ถ้ามี)  อย่างละ  ๑ ฉบับ เอกสำรที่ใช้ส ำเนำต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
 

  ๖. วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสมัครสอบคัดเลือกฯ 
     ๖.๑ ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย ส านักงานปลัด 
     ๖.๒ ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง โดยใช้ปากกาสีน้ าเงิน แล้วยื่นใบสมัคร 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ก าหนดในข้อ ๕ 
     ๖.๓ ส าเนาเอกสารทุกชนิดที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครใช้กระดาษขนาด A๔ เท่านั้น และต้องรับรอง
ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
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     ๖.๔ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ นี้จริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หากภายหลังปรากฏว่า 
ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ จะถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกฯ และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ ทั้งสิ้น 
     ๖.๕ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้เพียง  ๑  ต าแหน่ง เท่านั้น 
 

  ๗. คำ่ธรรมเนียมในกำรสมัครสอบคัดเลือกฯ 
  ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ในอัตรา 
๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)   ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตรา ๕๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) 
 

  ๘. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกฯ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่  ๓๑    
มกรำคม  ๒๕๖๒  โดยปิดประกำศ  ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชัย  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๑๙๙๕๗,๐๘๙-๔๒๘๗๕๕๖ (ใน วัน เวลา ราชการ) 
 

  ๙. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือกฯ 
      ๙.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย จะด าเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันที ่ ๑ กุมภำพันธ์  
๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชัย 
      ๙.๒ ผู้สมัครที่มาถึงสถานที่ท าการสอบคัดเลือกฯจะต้องลงทะเบียนเข้ารับการสอบคัดเลือกฯภาย 
ในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัยก าหนด (๐๘.๕๐น.) จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ 
 

  ๑๐. หลักสูตรและวิธีกำรสอบคัดเลือกฯ 
      ๑๐.๑ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก, ภาค ข) สอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน 
      ๑๐.๒ ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน 
   รวม ๑๐๐ คะแนน (หลักสูตรการสอบคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบท้ายผนวก ข) 
 

  ๑๑. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๖๐ โดยพิจารณาผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าอยู่ในล าดับที่
สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข ) เท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

  ๑๒. กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือกฯ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ในวันที ่๔ กุมภำพันธ ์ 
๒๕๖๒  ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชัย หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๑๙๙๕๗ ,๐๘๙-
๔๒๘๗๕๕๖  (วัน เวลา ราชการ)   
 
 
 
 



-๔- 
 

  ๑๓. กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 
      ๑๓.๑ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนภารความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
      ๑๓.๒ การข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ จะเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามล าดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
      ๑๓.๓ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ก าหนดให้มีอายุไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือก
อย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก 
      ๑๓.๔ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัยอาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ 
 

  ๑๔. เงื่อนไขกำรจ้ำงและกำรแต่งตั้ง 
      ๑๔.๑ ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
      ๑๔.๒ กรณีผู้สอบคัดเลือกได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการจ้างและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่
ก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
      ๑๔.๓ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ และได้รับการจัดจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชัย จะต้องมีบุคคลที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ต าแหน่ง
ระดับ ๓ ขึ้นไป เป็นผู้ค้ าประกัน 
      ๑๔.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย จะเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาท าสัญญาจ้างและจัด
จ้าง ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.) ได้มีมติให้
ความเห็นชอบแล้วเท่านั้นส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป ให้เป็นไปตามเง่ือนไขขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
      ๑๔.๕ ในวันท าสัญญาจ้าง ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ 
      ๑๔.๖ หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย อาจ
ตรวจสอบพบในภายหลัง ผู้สมัครจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับการคัดเลือก พร้อมคืนเงินค่าตอบแทน นับแต่วันที่
ตนได้รับการจัดจ้าง และไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆ ที่ถูกเพิกถอนได้ 
      ๑๔.๗ อัตราค่าตอบแทนในต าแหน่ง และระยะเวลาการจัดจ้าง ดังต่อไปนี้ 
    

  (๑) ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (คุณวุฒิ)   
   ๑.๑ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  อัตราค่า ตอบแทน
เดือนละ  ๙,๔๐๐  บาท  และเงินค่าเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท รวม ๑๑,๔๐๐ บาท  ระยะเวลา
การจ้างตาม มติ ก.อบต. จังหวัดอุดรธานี แต่ไม่เกินคราวละ  ๓  ปี 
   
  (๒) ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์(กู้ชีพ กู้ภัย) (ทั่วไป) 
  ๒.๑ ไดวุ้ฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  อัตราค่า ตอบแทนเดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท และ
เงินค่าเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๑๐,๐๐๐ บาท  ระยะเวลาการจ้างตาม มติ ก.อบต. 
จังหวัดอุดรธานี แต่ไม่เกินคราวละ  ๑  ปี 
 



 
-๕- 

 
 

  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย อ าเภอบ้านดุง  
จังหวัดอุดรธานี  โทร. ๐๔๒-๒๑๙๙๕๗,๐๘๙-๔๒๘๗๕๕๖ (ในวันและ เวลาราชการ) 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
            
       
      (นายคงทวี   สาชิน) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ลงวันที่  ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๒ 
..................................................... 

 

๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คุณวุฒิ) สังกัด ส านักงานปลัด  
จ านวน  ๑  อัตรา 

 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 

 ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา 
ส ารวจ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ วิเคราะห์วิจัย เพ่ือวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และสาธารณภัยอ่ืนๆ การให้
ค าแนะน า ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับงานป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งภัยธรรมชาติและสาธารณ
ภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
           ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

  อัตรำค่ำตอบแทนที่จะได้รับ 
  ๑. จะได้รับ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  ๙,๔๐๐  บาท  และเงินค่าเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 
๒,๐๐๐ บาท รวม ๑๑,๔๐๐ บาท   
 
 ๒.ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์(กู้ชีพ กู้ภัย) (ทั่วไป) สังกัด ส ำนักงำนปลัด  จ ำนวน ๑ อัตรำ 
  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ขับรถยนต์ ดูแลท าความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถยนต์ โรงเก็บรถยนต์และเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ เก็บรักษากุญแจรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) แก่ผู้
ประสพเหตุหรือผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
  ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ   

ท าหน้าที่ขับรถยนต์ ในการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพ่ือ
ช่วยเหลือ ผู้ประสพเหตุหรือผู้เจ็บป่วยเบื้องต้น น าไปส่งโรงพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการกู้ชีพ กู้ภัย การใช้อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยภายในรถยนต์กู้ชีพ และเข้าร่วมการช่วยเหลือ  ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัยการป้องกันฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 



-๒- 
 
 
 

 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
           ๑. เพศชาย 
  ๒. วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  ๓. มีใบอนุญาตขับรถประเภท ๑ 
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถกู้ชีพ กู้ภัย 
  ๕. ผ่านการเกณฑ์ทหารกองเกินหรือไม่มีภาระผูกพันด้านการเกณฑ์ทหาร 
 

  อัตรำค่ำตอบแทนที่จะได้รับ 
  ๑. จะได้รับ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท  และเงินค่าเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 
๑,๐๐๐ บาท รวม ๑๐,๐๐๐ บาท   
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำคผนวก ข 

ก ำหนดกำรรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงท่ัวไป 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชัย  อ ำเภอบ้ำนดุง  จังหวัดอุดรธำนี 

 

วัน/เวลา ก าหนดการ หมายเหตุ 

     ๑๐  ม.ค. ๒๕๖๒ ประกาศรับสมัครสอบ  

 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านชัย 

๐๔๒ ๒๑๙๙๕๗, ๐๘๙ ๔๒๘๗๕๕๖ 

ในวันเวลา ราชการ 

  ๒๒ – ๓๐  ม.ค. ๒๕๖๒ รับสมัครสอบ 

ส านักปลัด/อบต.บ้านชัย รับสมัคร 

  ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 

   ๑ ก.พ. ๒๕๖๒ 

 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์ 

  ๔ ก.พ. ๒๕๖๒ ประกาศผลการสอบ 

 

 
 

วัน/เวลำ วิชำที่สอบ หมำยเหตุ 
 - ความรู้ความสามารถท่ัวไป สถานที่สอบข้อเขียนและสอบ

สัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบ
ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบ 

  -    ความรู้ความสามารถทั่วไป 
 -    ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

  -    ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง    
      (สัมภาษณ์) 
 

 
 
หมำยเหตุ   เฉพำะต ำแหน่ง  
  
  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 



ภาคผนวก  ค 
รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
*********************************** 

๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) 

- เหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
- วิชาภาษาไทย 
- ข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบล 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนน ๒๕ คะแนน) 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนัก

จ้าง 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา 
อุปนิสัย ทัศนคติและจริยธรรม คุณธรรม เป็นต้น  

 

๒. ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพ กู้ภัย) 
ง. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) 

- เหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
- วิชาภาษาไทย 
- ข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบล 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

จ. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนน ๒๕ คะแนน) 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนัก

จ้าง 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ฉ. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา 
อุปนิสัย ทัศนคติและจริยธรรม คุณธรรม เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
๑. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

    ๑.  ความรู้ 
๑.๑  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
๑.๒  ภาษาไทย 
๑.๓  ระเบียบกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
           ๒.๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
๒๕๒๖ 
           ๒.๒  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐                                                   
           ๒.๓  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม  
  ๒.๔  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
  ๒.๕  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
  ๒.๖  ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการเมือง               
เศรษฐกิจ  และสังคม 
  ๒.๗   กฎหมาย  และระเบียบอ่ืน  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

๓.  คุณสมบัติส่วนบุคคล 
๓.๑  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
๓.๒  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
๓.๓  มนุษยสัมพันธ์ 
๓.๔  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
๓.๕  ความมั่นคงในอารมณ์ 

๒๕ คะแนน 
 
 
 

๒๕  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐  คะแนน 

โดยวิธี สอบข้อเขียน 
 
 
 
โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธี สอบสัมภาษณ์ 
 

รวม   
 
 

 
 

 
 

 
 
 


