
 

 

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานคอ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

************************** 
          ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานคอ  อําเภอบานผือ  จังหวัดอุดรธานี  จะดําเนินการสรรหา

และเลือกสรรบุคคลท่ัวไปเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานคอ   ประเภทพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  จํานวน  3 ตําแหนง 5 อัตรา เพ่ือชวยปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล
บานคอ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

          อาศัยอํานาจตาม ความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร  
งานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ประกาศ ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2547 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 3) 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 สงิหาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานจางตาม
ภารกิจ/พนักงานจางท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. พนักงานจางตามภารกิจ (สําหรับตําแหนงผูมีคุณวุฒิ) จํานวน 2 ตําแหนง ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ สําหรับตําแหนงผูมีคุณวุฒิ  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 

(2) พนักงานจางตามภารกิจ สําหรับตําแหนงผูมีทักษะ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (รถบรรทุก
ขยะ) จํานวน 1 อัตรา  

2. พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 1 ตําแหนง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป (ประจํารถบรรทุกขยะ) จํานวน 3 อัตรา  

รายละเอียดตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.) 

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร 
2.1. คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัคร  ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีคุณสมบัติ 

ตองหามตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานีกําหนดดังนี้  
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ปบริบูรณ 
3. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
4. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตอง หามเบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล ดังตอไปนี้ 

   4.1 โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
   4.2 วัณโรคในระยะอันตราย 
   4.3 โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
   4.4 โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
   4.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 
 

   /5. ไมเปนผูดํารง... 
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5. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี 
ในพรรคการเมือง 

6. ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา 
ทองถ่ิน    

7. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา  
ผิดทางอาญา เวนแตโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

8. ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

9. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการพนักงานหรือลูกจางของหนวย 
งานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของขาราชการสวนทองถ่ิน 

       หมายเหตุ

     

 สําหรับผูท่ีขาดคุณสมบัติตาม ขอ( 5),(6) และ ขอ (9) มีสิทธิสมัครสอบ
คัดเลือกไดแตจะมีสิทธิไดรับการจางเปนพนักงานจางก็ตอเม่ือมีคุณสมบัติครบถวนตาม ขอ ( 5),(6) และ      
ขอ (9) 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและอัตราคาจาง  พนักงานจางตองมีคุณสมบัติเฉพาะ 

 ไมสามารถสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบเพ่ือ    
สรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางได ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0904/ว9 ลงวันท่ี 17 
พฤศจกิายน 2510 หนังสือสํานักงาน ก.ท. ดวนมากท่ี มท 0311/ว5626 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2521 
หากสมัครแลวบวชเปนพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง หรือระหวางดําเนินการสรรหา ก็จะไมอนุญาตใหเขา
รับการสรรหาและเลือกสรร หากยังครองสมณเพศอยูในวันท่ีดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

ตําแหนง และอัตราคาจาง ตามรายละเอียดภาคผนวก ก แนบทายประกาศรับสมัครสอบนี้ 

3. ระยะเวลาจาง 
1. พนักงานจางตามภารกิจ  กําหนดทําสัญญาจางไมเกินคราวละ 4 ป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความ 

จําเปน และเหมาะสมขององคการบริหารสวนตําบล และตามท่ี ก.อบต. จังหวัดอุดรธานี มีมติเห็นชอบ 
2. พนักงานจางท่ัวไป  กําหนดทําสัญญาจางไมเกินคราวละ 1 ป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความ 

จําเปน และเหมาะสมขององคการบริหารสวนตําบล และตามท่ี ก.อบต. จังหวัดอุดรธานี มีมติเห็นชอบ  

4. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
          ผูประสงคจะสมัครสามารถติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี               

สํานักปลัด งานการเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนตําบลบานคอ อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี  ในระหวาง
วันท่ี 23 พฤศจกิายน 2563 ถึง 1 ธันวาคม  2563 ระหวางเวลา 08.30 –16.30 น. (ในวันและเวลา
ราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ีโทรศัพทหมายเลข 0-4221-9978 

5. เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัคร 
5.1 ผูสมัครสอบคัดเลือกตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง  กรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง 

และครบถวน พรอมท้ังนําเอกสาร ฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกตอง อยางละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร
สอบ ดังตอไปนี้ 

(1) สําเนาทะเบียนบาน    จํานวน   1 ฉบบั  
(2) สําเนาประจําตัวบัตรประชาชน   จํานวน  1 ฉบบั  

 
 

/(3) สําเนาวุฒิ... 
 
 



-3- 
 

(3) สําเนาวฒุกิารศึกษาท่ีระบุสาขาและรายละเอียด จํานวนหนวยกิตวิชาท่ีศึกษา 
ท่ีแสดงใหเห็นวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีสมัครสอบ จํานวน  1  ฉบับ 
(พรอมฉบับจริง) โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันท่ีปดรับสมัคร  กรณีท่ี
หลักฐานทางการศึกษาดังกลาวเปนภาษาตางประเทศ ใหแนบฉบับท่ีแปลเปนภาษาไทยดวย 

(4) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.ฉบับท่ี  3  
(พ.ศ. 2535) หรือตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี  ซ่ึงออกใหไมเกิน  1  เดือน  

  (5) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3×4 ซม. หรอื 1 นิ้ว 
ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน  จํานวน 3 แผน  

(6) สําเนาเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล(ถามี)   
(7) สําเนาใบอนุญาตขับข่ีรถยนตชนิดท่ี ๒ (รถ 6 ลอ หรอื 10 ลอ) (พรอมฉบับจริง) 

จํานวน 1  ฉบบั สําหรับผูสมัครตําแหนงพนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกขยะ)  
(8) หนังสือรับรองประสบการณการปฏิบัติงาน (สําหรับผูสมัครตําแหนงพนักงาน 

ขับรถยนตบรรทุกขยะ) 
5.2 ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป  

และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีสมัคร ตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครพรอมยื่น
เอกสารหลักฐานตามวันเวลา และสถานท่ี ท่ีกําหนด กรณียื่นไมครบถวนจะถูกตัดสิทธิในการเปนผูสมัคร และ
หากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใชในการสมัคร จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

5.3 หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
หรือคุณสมบัติไมครบถวน คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม
มีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง   

6. คาธรรมเนียมในการสมัคร  ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมคนละ 100 บาท 

7. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับสอบคัดเลือก   
องคการบริหารสวนตําบลบานคอจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบและระเบียบเก่ียวกับ 

การสอบคัดเลือกใหทราบ ในวนัพุธท่ี 2 เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2563 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล
บานคอ  อําเภอบานผือ  จังหวัดอุดรธานี และทางเว็บไซต www.bankholocal.go.th  

8. วัน เวลา สถานท่ี ในการสอบคัดเลือก 
 

วันท่ี เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 
วันพฤหัสบดีท่ี 3 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 
09.30-10.30 น. ภาคความรูความสามารถ

ท่ัวไป  โดยวิธสีอบขอเขียน 
หองประชุมอบต.บานคอ 

วันพฤหัสบดีท่ี 3 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 

13.30 เปนตนไป ภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง โดยวิธสีอบ
สัมภาษณ 

หองประชุมอบต.บานคอ 

 
/หลักสูตร... 
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9. หลักสูตรและวิธีการสรรหา 
องคการบริหารสวนตําบลบานคอ จะดําเนินการสรรหาเพ่ือเลือกสรรผูท่ีมีคุณสมบัติใชหลักเกณฑการ

ประเมินโดยวิธีการสอบขอเขียน และวิธีการสอบสัมภาษณ รายละเอียดตามภาคผนวก ข แนบทายประกาศนี้ 

10. เกณฑการตัดสิน 
ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการสรรหา จะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนไมต่ํากวารอยละ 50 ของแตละภาค และ

คะแนนรวมท้ังสองภาคไมต่ํากวารอยละ 60 พิจารณาตามความเหมาะสมโดยเรียงอันดับผานการสรรหาไดจาก
คะแนนมากท่ีสุดไปหานอยสุด ในกรณีมีผูผานการสรรหาไดคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจัดลําดับ ดังนี้ 

  10.1 กรณีผูท่ีไดคะแนนรวมเทากัน ใหผู สอบไดคะแนนภาคความ สามารถท่ัวไป มากกวา  
เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

  10.2 ถาไดคะแนนภาคความ สามารถท่ัวไป เทากัน ใหผูท่ีไดคะแนนภาคความรู ความ
เหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีสัมภาษณ เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

  10.3 ถาไดคะแนนภาคความรู ความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีสัมภาษณ เทากัน  ใหผู
ไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา (การใหหมายเลขประจําตัวสอบจะใหกอน – หลัง 
ตามลําดับท่ีมาสมัคร) 

11. การประกาศรายช่ือผูผานการสรรหา 
 องคการบริหารสวนตําบลบานคอ จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหา ภายในวันท่ี  4 เดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานคอ  อําเภอบานผือ  จังหวัดอุดรธานี และทาง
เว็บไซต www.bankholocal.go.th  

12. การข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและยกเลิกการข้ึนบัญชี 
 องคการบริหารสวนตําบลบานคอ จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาตามลําดับคะแนนและ

จะข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาไวไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการข้ึนบัญชีจะถูกยกเลิกการข้ึน
บัญชีกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังนี้ 

 12.1 ผูนั้นไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานจางตามภารกิจ /พนักงานจางท่ัวไป  ตามท่ีได
คัดเลือกไปแลว 

 12.2 ผูนั้นขอสละสิทธิในการแตงตั้ง/จาง  
 12.3 มีการประกาศข้ึนบัญชีครั้งใหม  

13. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
ผูผานการสอบคัดเลือกได จะไดรับการจางและแตงตั้งเปนพนักงานจางตามลําดับท่ีข้ึนไวใน  

บัญชีผูไดรับการเลือกสรร และจะดําเนินการแตงตั้งเปนพนักงานจางไดก็ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด อุดรธานี เทานั้น และหาก ผูผานการ เลือกสรรรายใดไดรับการสั่งจาง
และแตงตั้งเปนพนักงานจางแลว หากมีคุณวุฒิการศึกษาสูงกวาท่ีกําหนดไวตามประกาศนี้ จะนํามาเรียกรอง
สทิธใิด ๆ เพ่ือประโยชนของตนเองไมได 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 10  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
 
 
 

 (นายหนูเท่ียง  หงษทอง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานคอ 

 
 



ภาคผนวก ก 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรูความสามารถท่ีตองการ 

และอัตราคาตอบแทน แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานคอ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

       ลงวันท่ี  10  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
     ************************* 

1. ตาํแหนง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (คุณวุฒิ) จาํนวน 1 ตําแหนง  
    จํานวน 1 อัตรา 

 1.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
          มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
    1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางชางเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน 
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

    2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางชางเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน 
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

   3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชา
หรือทางชางเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน 
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

 1.2 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
              ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ         
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
    1.1 ปฏิบัติงานดานการปองกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ 
เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปนตน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหาย
ในดานชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
     1.2 เฝาระวัง ตรวจตรา และฝกซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตางๆ        
เพ่ือดําเนินการปองกันเชิงรุกกอนเกิดเหตุการณ 
     1.3 จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตางๆ ใหอยู
ในสภาพพรอมใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพ่ือใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันทวงทีและใหการ
ดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
                                                                                                              /1.4 รวบรวม... 
 
 
 



     1.4 รวบรวม จัดทําขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน เชน สํารวจแหลงน้ํา 
เสนทางจราจร แหลงชุมชนตางๆ บริเวณหรือพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัย เปนตน เพ่ือจัดทําแผนปองกันรับ
สถานการณ และเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางสะดวกและทันตอเหตุการณ 
     1.5 จัดทํารายงาน บันทึก และสถิติขอมูลตางๆ ในงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือรายงานผูบังคับบัญชา 
     1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ    
ท่ีเก่ียวของกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
    1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

2. ดานการบริการ 
     2.1 ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือให
เจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
     2.2 เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ถายทอดความรูความเขาใจดานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและชวยเหลือผูประสบภัยใหแกหนวยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถแกไขสถานการณเบื้องตนไดดวยตนเอง 
     2.3 ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานและกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน 
     2.4 ใหบริการรับแจงเหตุสาธารณภัย เพ่ือใหความชวยเหลือประชาชนไดอยาง
รวดเร็วท่ัวถึง 

 1.3 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ พิจารณาทําความเห็น สรุปรายงาน 
เสนอแนะกับดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน ๆ เชน อุทกภัย วาตภัย การปองกันฝายพลเรือน และปฏิบัติงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 1.4 อัตราคาตอบแทน 
อัตราคาตอบแทน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล มาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 
  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหไดรับคาตอบแทน 9,400 บาท/เดือน และเงิน

เพ่ิมการครองชีพชั่วคราวหรือเปลี่ยนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรี 
    2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ใหไดรับคาตอบแทน 10,840 บาท/เดือน 
และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวหรือเปลี่ยนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรี 
    3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใหไดรับคาตอบแทน 11,500 บาท/เดือน 
และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวหรือเปลี่ยนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรี 

 
 

************************* 
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรูความสามารถท่ีตองการ 

และอัตราคาตอบแทน แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานคอ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

       ลงวันท่ี  10  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
     ************************* 

2. ตาํแหนง พนักงานขับรถยนต (ทักษะ)  จํานวน 1 ตําแหนง  จํานวน 1 อัตรา 

 2.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
                 ๑. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   
                 2. มีความรูความสามารถและ ความชํานาญงานในหนาท่ี และไดรับใบอนุญาตขับ ข่ีรถยนต    
ชนิดท่ี ๒ (รถ 6 ลอ หรอื 10 ลอ) จากกรมการขนสงทางบก 
                3. ไดปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการขับรถยนตติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวยงาน ซ่ึงระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาท่ีได
ปฏิบัติงาน  

 2.2 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
              ขับรถยนต บํารุงรักษารถยนตเบื้องตน ทําความสะอาดรถยนตและแกไขขอขัดของเล็ก  ๆ 
นอย ๆ ในการใชรถยนตดังกลาวหรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 2.3 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  รับผิดชอบ ขับรถยนตบรรทุกขยะ  ดูแลทําความสะอาด ตรวจสภาพรถยนต  โรงเก็บรถยนต  
และ เครื่องยนต ใหพรอมใชงานอยู เสมอ เก็บรักษากุญแจรถยนต  ลงบันทึกการใชและการซอมรถยนต  ทุกครั้ง 
แกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ในการใชรถยนตดังกลาว และปฏิบัติหน าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

2.4 ความรูความสามารถท่ีตองการ 
มีความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 2.5 อัตราคาตอบแทน 
อัตราคาตอบแทน 9,400 บาท/เดือน และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวหรือเปลี่ยนแปลงตามมติ

คณะรัฐมนตรี 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรูความสามารถท่ีตองการ 

และอัตราคาตอบแทน แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานคอ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

       ลงวันท่ี  10  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
     ************************* 

3. พนักงานจางท่ัวไป ตาํแหนง คนงานท่ัวไป  จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 3 อัตรา 

 3.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 (ป.6) หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ข้ึนไป ทุกสาขา 

ท่ี ก.ท., ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 3.2 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไป  โดยไมจําเปนตองอาศัยความรูตามหลักวิชาการงาน 

ลักษณะใชแรงงานท่ัวไป  ภายใตการควบคุมงานของหัวหนางานผูรับผิดชอบ   

 3.3 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
                ปฏิบัติหนาที่ ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือนและท่ีรองรับขยะมูลฝอย        
การนําขยะมูลฝอยไปทําลายยังท่ีทําลาย งานภาคสนาม งานบริการ งานนโยบายเรงดวน และงานท่ีตองใช
แรงงาน เชน 

1. งานซอมบํารุงถนน ตัดตนไม ตัดหญา ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน  
ตําบลบานคอ 

2. งานซอมอาคารสถานท่ี และสิ่งปลูกสรางตางๆ 
3. งานบริการท่ัวไป เชน จัดสถานท่ี  กางเต็นท ติดตั้งเวที ขนยายสิ่งของ ฯลฯ 
4. งานชวยปฏิบัติงานในการสํารวจโครงการ 
5. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจและผูบังคับบัญชามอบหมาย 

3.4 ความรูความสามารถท่ีตองการ 
      มีความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 3.5 อัตราคาตอบแทน 
อัตราคาตอบแทน 9,000 บาท/เดือน และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวหรือเปลี่ยนแปลงตามมติ

คณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
หลักเกณฑการเลือกสรร แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานคอ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
ลงวันท่ี  10  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

******************** 
1.  พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ผูมีคุณวุฒิ)  
     จํานวน  1 ตาํแหนง 1 อัตรา  
ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 50  คะแนน)  

  ทดสอบความรูความสามารถในการ สรุปความ หรือจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว 
ความสามารถในการวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรอืสงัคม ความสามารถในการ
หาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน ความสามารถในการวิเคราะหและ
สรุปเหตุผลอยางอ่ืน เชนสรุปเหตุผลเก่ียวกับตัวเลขและขอมูลตาง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย 
เปนตน ความรูความสามารถในการใชภาษา โดยการอานจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยาย
ความจากขอความสั้น ๆ หรือบทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา 
ประโยคหรือขอความสั้น การเรียงขอความ การสะกดคํา การแตงประโยค และคําศัพท 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 50  คะแนน) 

    ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ ท้ังนี้อาจใช
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน 
รวมท้ังสังคมสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอยางอ่ืน หรือทดสอบทักษะใน
งานท่ีจะปฏิบัติ เชน คอมพิวเตอร การจัดทําบัญชีข้ันพ้ืนฐานเปนตน 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
หลักเกณฑการเลือกสรร แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานคอ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
ลงวันท่ี  10  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

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

2.  พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (ผูมีคุณวุฒิ) รถบรรทุกขยะ  
     จํานวน  1 ตาํแหนง 1 อัตรา 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะท่ัวไป (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม 50  คะแนน) 
ทดสอบภาคความรูความสามารถโดยวิธีสอบขอเขียน ดังนี้ 

  ทดสอบความรูความสามารถในการ  สรุปความ หรือจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว 
ความสามารถในการวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรอืสงัคม ความสามารถในการ
หาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไป ตามขอมูลหรือสมมติฐาน ความสามารถในการวิเคราะหและ
สรุปเหตุผลอยางอ่ืน เชนสรุปเหตุผลเก่ียวกับตัวเลขและขอมูลตาง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย 
เปนตน ความรูความสามารถในการใชภาษา โดยการอานจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยาย
ความจากขอความสั้น ๆ หรือบทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา 
ประโยคหรือขอความสั้น การเรียงขอความ การสะกดคํา การแตงประโยค และคําศัพท 

 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเต็ม 50  คะแนน) 
  ทดสอบความเหมาะโดยวิธีการประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี
จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน พฤติกรรม ท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบและจาก
การสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี
และความรูในเรื่องรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ไหวพริบปฏิภาณ การกลาแสดงออก  และบุคลิกภาพอ่ืน ๆ เปนตน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข 
หลักเกณฑการเลือกสรร แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานคอ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
ลงวันท่ี  10  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

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

 

3. พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป  จํานวน  1 ตําแหนง จํานวน 3 อัตรา 
ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ขอเขียน) (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)   
  ทดสอบความรูความสามารถในการ  สรุปความ หรือจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว 
ความสามารถในการวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรอืสงัคม ความสามารถในการ
หาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไป ตามขอมูลหรือสมมติฐาน ความสามารถในการวิเคราะหและ
สรุปเหตุผลอยางอ่ืน เชนสรุปเหตุผลเก่ียวกับตัวเลขและขอมูลตาง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย 
เปนตน ความรูความสามารถในการใชภาษา โดยการอานจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยาย
ความจากขอความสั้น ๆ หรือบทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคําหรือกลุมคํา 
ประโยคหรือขอความสั้น การเรียงขอความ การสะกดคํา การแตงประโยค และคําศัพท 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (คะแนนเตม็ 50 คะแนน) 
  ทดสอบความเหมาะโดยวิธีการประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี
จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน พฤติกรรม ท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบและจาก
การสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับ
ผูรวมงาน  รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ไหวพริบปฏิภาณ การกลาแสดงออก      
และบุคลิกภาพอ่ืนๆ เปนตน 

 
*************************** 
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	จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้อง ห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
	4.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
	4.2 วัณโรคในระยะอันตราย
	4.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
	4.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
	4.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
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	5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
	ในพรรคการเมือง
	6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
	ท้องถิ่น
	7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
	ผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
	8. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
	หน่วยงานอื่นของรัฐ
	9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย
	งานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
	2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง  พนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
	ตำแหน่ง และอัตราค่าจ้าง ตามรายละเอียดภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้
	3. ระยะเวลาจ้าง
	1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  กำหนดทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
	จำเป็น และเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล และตามที่ ก.อบต. จังหวัดอุดรธานี มีมติเห็นชอบ
	2. พนักงานจ้างทั่วไป  กำหนดทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
	จำเป็น และเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล และตามที่ ก.อบต. จังหวัดอุดรธานี มีมติเห็นชอบ
	4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
	ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่               สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึง 1 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.3...
	5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
	5.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัครสอบ ดังต่อไปนี้
	(1) สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน   1 ฉบับ
	(2) สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน   จำนวน  1 ฉบับ
	/(3) สำเนาวุฒิ...
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	(3) สำเนาวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาและรายละเอียด จำนวนหน่วยกิตวิชาที่ศึกษา
	ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน  1  ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่ปิดรับสมัคร  กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที...
	(4) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่  3
	(พ.ศ. 2535) หรือตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน
	(5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3×4 ซม. หรือ 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 3 แผ่น
	(6) สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล(ถ้ามี)
	(7) สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ ๒ (รถ 6 ล้อ หรือ 10 ล้อ) (พร้อมฉบับจริง)
	จำนวน 1  ฉบับ สำหรับผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
	(8) หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงาน (สำหรับผู้สมัครตำแหน่งพนักงาน
	ขับรถยนต์บรรทุกขยะ)
	5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
	และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานตามวันเวลา และสถานที่ ที่กำหนด กรณียื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัคร และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการสมัคร จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
	5.3 หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
	หรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
	6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 100 บาท
	7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือก
	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและระเบียบเกี่ยวกับ
	การสอบคัดเลือกให้ทราบในวันพุธที่ 2 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี และทางเว็บไซต์ www.bankholocal.go.th
	8. วัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก
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	9. หลักสูตรและวิธีการสรรหา
	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ จะดำเนินการสรรหาเพื่อเลือกสรรผู้ที่มีคุณสมบัติใช้หลักเกณฑ์การประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน และวิธีการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้
	10. เกณฑ์การตัดสิน
	ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหา จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละภาค และคะแนนรวมทั้งสองภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 พิจารณาตามความเหมาะสมโดยเรียงอันดับผ่านการสรรหาได้จากคะแนนมากที่สุดไปหาน้อยสุด ในกรณีมีผู้ผ่านการสรรหาได้คะแนนรวมเท่า...
	10.1 กรณีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความสามารถทั่วไป มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

