
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

.............................................. 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  จำนวน  1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ               
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗  หมวด ๔ การสรรหา การเลือกสรร  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง               
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ    
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกดั สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา 

 2. ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องหา้ม ดังนี้ 
 2.1  คุณสมบัตทิั่วไป 
            (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี 
   (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด ดังนี้ 
        4.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
        4.2 วัณโรคในระยะอันตราย 
        4.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม 
        4.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

     4.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง ** 

(6)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ** 
(7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ** 

(10) หลักเกณฑก์ารให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งพ้น 
จากสภาพการใช้ยาเสพติดเข้าทำงาน หรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ (ภาคผนวก ก.) 

 
/** หมายเหตุฯ... 
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   **หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้อราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิน่ 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภาคผนวก ข.) 

 3. หลักฐานการรับสมัคร 
   ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัคร  ดังนี้ 

1. ใบสมัคร  ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ ่
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
4. สำเนาวุฒิการศึกษาและใบปริญญาบัตร  จำนวน  ๑  ชุด 
5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่

ตรวจร่างกาย  จำนวน 1 ฉบับ 
6. ใบ สด.๙ หรือใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชาย) 
7. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

จำนวน ๓ รูป   
8. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบสำคญัการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบสำคัญการสมรส ฯลฯ เป็นต้น 

 4.  หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  4.๑  การคัดเลือกใช้วิธีสอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยใช้เกณฑ์ในการ
พิจารณาให้คะแนน  จากวุฒิการศึกษา  ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทั่วไป  ไหวพริบ   บุคลิก  การแต่งตัว  
การวางตัว  มารยาท  และความสนใจในตำแหน่งที่สมัครสอบ  ภาระที่รับผิดชอบต่อหน้าที่  โดยผู้สมัครสอบที่ได้
คะแนน  รวมสูงสุด  จะได้รับการขึ้นบัญชีเพ่ือเรียกบรรจุแต่งตั้งเฉพาะผู้ที่สอบได้ลำดับที่ ๑ เท่านั้น และจะต้องได้
คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
  4.๒  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบคุณสมบัติของตัวเอง  ถ้าหากตรวจสอบภายหลังว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติ  องคก์ารบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  อาจเลิกจ้างได้ 

 5.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  
   ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 100 บาท 
(ค่าธรรมเนียมสมัครสอบนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งสิ้น) 

 6.  กำหนดการรับสมัคร 
  ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่          
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 เมษายน ๒๕65 ในวันและเวลาราชการ 

7.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 26 เมษายน ๒๕65 ปิดประกาศ ณ ทีท่ำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  
(www.wangtakhe.go.th) 

 
/8. วัน เวลาฯ... 



 
 



 
(ภาคผนวก  ก.) 

 
หลักเกณฑ์การให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด 

เข้าทำงาน หรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ 
*********** 

 
 โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม รวมทั้งการดูแลคนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส  ดังนั้น เพ่ือสร้างเสริมความเป็นธรรมในสังคมในเรื่องสิทธิ และความเสมอภาคของผู้ติดเชื้อเอดส์ 
คนพิการ และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด จึงให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติดังนี้ 

1.  ห้ามออกกฎหมายหรือระเบียบที่ลิดรอนสิทธิผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่ง
พ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด 

2. ห้ามอ้างเหตุแห่งการติดเชื้อเอดส์ ความพิการ หรือการเคยเสพ หรือติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพ
การใช้ยาเสพติด เป็นเหตุผลในการลิดรอนสิทธิในการเข้ารักการศึกษา การรับทุนการศึกษา หรือเข้าทำงาน 
ตลอดจนความก้าวหน้า การให้ออกจากการศึกษาหรือให้ออกจากงาน 

3. ให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้ที่เคยมีประวัติการเสพหรือติดยาเสพติด ซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยา
เสพติด หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของทางราชการ หรือสถานบำบัดรักษาท่ีได้รับการรับรองจากทางราชการ โดย
ได้รับการรับรองจากแพทย์ หรือสถานบำบัดนั้น ๆ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีสิทธิที่จะสมัครสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง รวมทั้งการเข้ารับการศึกษา และการรับทุนการศึกษาได้
ดังเช่นบุคคลทั่ว ๆ ไป โดยให้ดำเนินการด้วยความเสมอภาคตามระบบคุณธรรม รวมถึงการพิจารณาตำแหน่งงาน
ให้เหมาะสม 

      ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
  อ้างหนังสือ อำเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย 0023.21/ว 2192 วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
หรือ หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0023.2/5737 วันที่ 17 พฤษภาคม 
2559   ประกอบกับมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 3 / 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ภาคผนวก  ข.) 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สังกดัสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 
ชือ่ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ประเภทพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้ความรู้ทาง
เทคนิคหรือวิชาการ พิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะกับดำเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย 
วาตภัย การป้องกันฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภายใตก้ารกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
   1.1 ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย 

อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในด้านชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

   1.2 เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือดำเนินการ
ป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์ 

   1.3 จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การดำเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   1.4 รวบรวม จัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจแหล่งน้ำเส้นทางจราจร 
แหล่งชุมชนต่าง ๆ บริเวณหรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพ่ือจัดทำแผนป้องกันรับสถานการณ์ และ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์ 

   1.5 จัดทำรายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่าง ๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

   1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 

2. ด้านการบริการ 
2.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้

ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
2.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้อต้นได้ด้วยตนเอง 

2.3 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
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2.4 ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ

ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นละปรับอากาศ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นละปรับอากาศ  เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต . กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได ้
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือ
ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่นวิศวกรรมเครื่องกล 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นละปรับอากาศ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
อัตราค่าตอบแทน     

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  1.  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   9,400 บาท    
  2.  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  10,860 บาท    
  3.  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  11,500 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


