
 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท คุณวุฒ ิ

 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                   -------------------------------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านหินโงม     

                  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน ๒๕4๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านหินโงม  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

           ๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
               พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภท คุณวุฒิ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา               
สาธารณภัย สงักัด สำนักปลัด  จำนวน  1  อัตรา 
   ๑.1 ระยะเวลาการจา้ง  
               พนักงานจ้างตามภารกิจ ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ป ี

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
    ผู้ที่ จะ เข้ ารับการแต่งตั้ ง เป็ นพนักงานจ้างของอ งค์การบริห ารส่วนตำบลบ้ านหินโงม                  

ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ 
    ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
                     (๑)  มีสัญชาติไทย 

     (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปบีริบูรณ์ และไม่เกิน  ๖๐  ป ี
     (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                     (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด ดังนี้ 
    4.1  โรคเรื้อนในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    4.2  วัณโรคในระยะอันตราย 
    4.3  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
    4.4  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    4.5  โรคพิษสุนัขเรื้อรัง 
 
 
 
        /(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
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 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

 (๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผูบ้ริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
   (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต ่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ                          

(๙) ไม่ เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน    
   (๑๐)  พระภิกษุ  สามเณร นักพรต ชี หรือพราหมณ์ ไม่สามารถสมัครเข้ารับการ 
สรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร               
ที่ นว.๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ 
กันยายน  ๒๕๒๑ 
   (๑๑)  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสมคัรสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด                      
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดหรือยื่นไม่
ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผูส้มคัรสอบแข่งขันได้ และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูก
ดำเนินคดีตามกฎหมาย 
   (๑๒)  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งจะไม่มีสิทธิรับการแต่งตั้ง   
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน    

              ๒.๒. คณุสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
              ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็ นผู้ มี คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ ง                        
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร (รายละเอียดตามภาคผนวก ก 
แนบท้ายประกาศนี้ 

๓. กำหนดการรบัสมัคร 
                   ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  

ผู้ป ระสงค์จะสมั คร เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้อ งยื่น ใบสมัครด้วยตนเอง                        
กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือไว้ใน
เอกสารทุกฉบับในวันสมัคร โดยสามารถสมัครได้ท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นหินโงม อำเภอสร้างคอม 
จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันท่ี 18 – 28  พฤศจิกายน 2565  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ๐-๔๒21-9908  

/3.2 หลักฐานที่ตอ้งยืน่ 
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  ๓.2  หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมกับใบสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสารณภัย ประกอบด้วย  
           ๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่
เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน ๓ รูป พร้อมเขียนช่ือ – สกุลให้เรียบร้อย 
                        2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมรบัรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  ๑  ฉบบั 
                         3)  สำเนาทะเบียนบ้าน  พรอ้มรบัรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑  ฉบับ 

    4)  สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 
                         5)  ใบรบัรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไมเ่กิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน            
1  ฉบับ 

 6)  สำเนาใบรับรองการผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน พร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

       7)  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ  
(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

  
๓.๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

   ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐.- บาท โดยให้
ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนว่ามีครบหรือไม่ หากไม่มีคุณสมบัติครบแล้วมาสมัคร                        
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครในครั้งนี้ 
 

  3.4  เง่ือนไขในการรับสมัคร 

      ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
มีการผิดพลาดอัน เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ อันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรร  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน  2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล                 
บ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี หรือทางเว็บไซต์ https://www.hin-ngom.go.th 

 5.  วัน เวลา และสถานท่ีดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี 2 
ธันวาคม  2565  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม  

6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)               

สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (ภาค ข.) และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง                
(สอบสัมภาษณ์) (รายละเอียดตามภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้) 

 
/7 หลักเกณฑ์การตัดสิน 

https://www.hin-ngom.go.th/
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7.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนใน                 

แต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทุกภาคตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐                  
จึงจะถือว่าผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

  

 8.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายช่ือ           

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับคะแนนรวมที่ได้ ในวันท่ี  6  ธันวาคม  ๒๕65 ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี  หรือทางเว็บไซต์ https://www.hin-ngom.go.th 

 

  9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านหินโงมจะประกาศรายช่ือข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร               

โดยเรียงลำดับจากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาหาคะแนนต่ำสุดตามลำดับ           
ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลอืกสรรได้คะแนนรวมเท่ากันก็ใหผู้้ทีไ่ด้รับหมายเลขประจำตัวในการสมัครเข้า
รับการสรรหาและเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า 

โดยระยะเวลาการข้ึนบัญชีมีระยะเวลาไม่เกนิ 1 ป ีนับแต่วันที่ประกาศและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
จ้าง เว้นแต่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมจะมีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่ง
เดียวกันอีก และได้มีการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีที่ข้ึนไว้ก่อนเป็นอัน
ยกเลิก 

 10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

      ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหินโงม เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัด) 
แล้วเท่านั้นและจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมกำหนด    

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอ
ภาค และความเป็นธรรม และอย่าหลงเช่ือหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่า
สามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้
โปรดแจ้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบที่ หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๒21-9908                     
เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

            ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕65 
 
 

                                                                                    
 

(นายอุดร  ขันธะชัย) 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลบา้นหินโงม 

 
 

https://www.hin-ngom.go.th/


 
-5- 

 
 (ภาคผนวก  ก) 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบา้นหินโงม  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท คุณวุฒ ิ

 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ลงวันท่ี  10  พฤศจิกายน  ๒๕65 

    ประเภทตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 

    ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

    หน้าท่ีและความรบัผิดชอบหลัก  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 1. ด้านการปฏิบัติการ  
 1.1 ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย 
วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหาย  ในด้านชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  
 1.2 เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายใน รูปแบบต่างๆเพื่อดำเนินการป้องกันเชิง
รุกก่อนเกิดเหตุการณ์  
 1.3 จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้
ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติ งานได้ทันท่วงทีและให้การดำเนินการ               
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.4 รวบรวม จัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจแหล่งน้ำ เส้นทางจราจร 
แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทำแผนป้องกันรับ สถานการณ์ และ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์  
 1.5 จัดทำรายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชา  
 1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด  
 1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 
 
 
 

/2.ด้านการบริการ 
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 2. ด้านการบริการ  
 2.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจา้หน้าทีร่ะดับรองลงมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  
 2.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แกห่น่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง  
 2.3 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
  2.4 ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง รวดเร็วและทั่วถึง 

 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้ 
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า  ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น 
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับ
ตำแหนง่นี้ได ้ 
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี ้ในสาขาวิชาหรือทาง
ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได ้

 ระยะเวลาการจ้าง  ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ป ี 

 อัตราว่าง    ๑   อัตรา 

 ค่าตอบแทน  
 -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ได้รับอัตราค่าตอบแทน  9,400.-  บาท / เดือน 
 -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.)  ได้รับอัตราค่าตอบแทน  10,840.-  บาท / เดือน 
 -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  ได้รับอัตราค่าตอบแทน  11,500.-  บาท / เดือน 
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(ภาคผนวก ข) 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบา้นหินโงม  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท คุณวุฒ ิ

 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ลงวันท่ี  10  พฤศจิกายน  ๒๕65 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) จำนวน 50 ข้อ   100 คะแนน 

  เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) โดยคำนึงถึงระดบัความรู้ความสามารถที่
ต้องการตามระดบัตำแหน่งเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้ 

  1.  ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์  และภาษาไทย 
  2.  ทดสอบความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 
  3.  รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560 
  4.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
  5.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 
  6.  พระราชบัญญัติความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2537 

 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ภาค ข) จำนวน 50 ข้อ (100 คะแนน)   

  เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางทีจ่ะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งที่
สมัครสอบโดยเฉพาะ  โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องดังตอ่ไปนี้   
  1. พระราชบญัญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิม่เติม  
  2. พระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิม่เติม  
  3. พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะในส่วนทีเ่กี่ยวกบั
การป้องกันอัคคีภัย) 
   4. กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการปอ้งกันและระงับ อัคคีภัย พ.ศ. 
2555  
  5. ความรูเ้กี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัตกิารเกี่ยวกับการ ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เช่น สำรวจตรวจตราเพื่อ ป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจาก อุทกภัย วาตภัย และ
ภัยอื่นๆ การฟื้นฟูและบรรเทาทกุข์ ผู้ประสบภัย เป็นต้น  
  6. ความรูท้ี่เกี่ยวกบังานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของตำแหน่งทีส่มัครสอบ 
 
 
 

/ภาคความเหมาะสม 
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 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์)  (100 คะแนน) 

 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ โดยการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวการเข้าร่วมกับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอย่างอื่น  เป็นต้น 
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สรุปตารางสรรหาและเลือกสรร 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วันที่  2  ธันวาคม 2565 

 

วัน เดือน ปี วิชาท่ีจะสอบ สถานท่ีสอบ หมายเหต ุ
 
เวลา 09.30 – 10.30 น. 
 
เวลา  10.30 น. - 11.30 น. 
 
 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
-  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  
   (สอบปรนัย) 
-  ภาคความรู้ความสารถที่ใช้ 
   เฉพาะตำแหน่ง (สอบปรนัย)  
 
-  ภาคความรู้เหมาะสมกบั  
   ตำแหน่ง (สอบสมัภาษณ์) 

 
 
ห้องประชุม อบต.  
 
 
 
 
 

 

 

 


