
                                                
 
                                            

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 

         ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ 
 

******************* 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม   มีความประสงค์ 
จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ที่เป็นต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๓  จ านวน  ๓  ต าแหน่ง  จ านวน ๓ อัตรา   
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และอ านาจตามความในหมวด ๔ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ ๒/25๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 25๖๓ และ ครั้งท่ี  
๔ /๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรร
หาและเลือกสรร เข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้   

1.ประเภท/ต าแหน่งที่รับสมัคร 
- พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน ๓ ต าแหน่ง ๓ อัตรา ดังนี้ 

๑.ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง    ส านักปลัด  จ านวน ๑ อัตรา 

๒.ต าแหน่ง  คนงาน (ประจ ารถบรรทุกน้ า) ส านักปลัด  จ านวน ๑ อัตรา 
๓. ต าแหน่ง คนงาน (ช่วยงานป้องกันฯ) ส านักปลัด  จ านวน ๑ อัตรา 

 ๒.คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัคร 
2.1 ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 

1) มีสัญญาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี และไม่เกิน   60  ปี 
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานเทศบาล 

   5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท า 
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  6)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
                                7) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น 
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

  8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักจากราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน   
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  หรือกฎหมายอื่น 

  9) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
  10.ไม่เป็นผู้/.... 
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  10) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

 

    หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างข อง
ราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน   1  เดือนเพ่ือแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ
ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
     

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ดังนี้ 
    ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในราย ละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
(ภาคผนวก ก) 
    ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 
และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 14 มีนาคม 2538    

    3. การรับสมัคร 

3.1 วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ในระหว่างวันที่ 

๑๘ พฤษภาคม  25๖๓ ถึงวันที่  ๒๖  พฤษภาคม 25๖๓ เฉพาะวันท าการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้  ผู้สมัครจะต้องกรอกใบ
สมัครด้วยลายมือตนเอง (ตัวบรรจง) และลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

   3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) จ านวน 3 รูป 
2) ส าเนาวุฒิการศึกษา   จ านวน  1 ฉบับ 
3) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  จ านวน  1 ฉบับ 
4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ 
5) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ   เช่น  ใบทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล   
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบรับรองการผ่านงาน  (ถ้ามี) 
6) ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกไม่เกิน  1  เดือน  จ านวน  1  ฉบับ 

  3.3 ค่าธรรมเนียม 
ผู้สมัครสอบทุกต าแหน่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  เป็นเงิน  100  บาท  

(เม่ือสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ) 
  3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

3.4.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครนี้จริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

 
3.8.2ในกรณี/… 



-3- 
3.4.2 ในกรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้หรือ

ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน  หรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่จะไม่รับสมัครหรืออาจถอนรายชื่อผู้สมัครออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือกหรือบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามแต่กรณี 

4.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในวันที่  ๒๗ พฤษภาคม  25๖๓  ณ ส านักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
5. วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างจะพิจารณาเลือกสรรบุคคลที่เหมาะสม

กับต าแหน่งมากที่สุดในแต่ละต าแหน่ง  โดยวิธีการสัมภาษณ์ และทดสอบการปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ก าหนด 
       การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการสอบตามวิธี
ประเมินสมรรถนะหลักสูตรได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  

6. ก าหนดวันและสถานที่สอบคัดเลือก 
ก าหนดวันสอบ  วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  25๖๓ ดังนี้ 
- สอบสัมภาษณ์     เวลา  ๐๙.00  น.  เป็นต้นไป    
ก าหนดสถานที่สอบ  
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ ชั้น 2  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
7. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  

25๖๓   ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
               8. การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือก 
                    8.๑ การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะเรียงตามล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ผู้ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปและ
ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า 
                      8.๒ บัญชีผูส้อบคัดเลือกได้ให้ใช้ไม่เกิน  ๑  ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่าง
เดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการ
เรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งยังมีผลใช้ต่อไป  แต่
ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน  ๓๐  วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้มีอายุครบ  ๑   ปี  หรือวันที่ข้ึนบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ใหม่แล้วแต่กรณี 
                  8.๓ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึน
บัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  คือ  
                       (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 

 
 

(๒) ผู้นั้นไม่/…. 
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                       (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในวันและเวลาที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ก าหนด  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบ
ก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๐ วัน  นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
                       (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างได้ตามก าหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งใน
ต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
    9. การบรรจุและแต่งตั้ง 
           9.๑ ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ที่ขึ้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกไว้ 
           9.๒ ผู้สอบคัดเลือกไว้  ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าตามที่ก าหนดไว้ตามประกาศฯ 
นี้จะน ามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองภายหลังมิได้ 
           9.๓ การท าสัญญาจ้าง และค่าตอบแทน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  จะท าสัญญาจ้างและบรรจุ
แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้  ดังนี้ 
     ผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง  ต าแหน่ง คนงาน (ทั่วไป) และ 
ต าแหน่ง คนงาน (ประจ ารถขยะ)  จะบรรจุและแต่งตั้ง  โดยท าสัญญาจ้าง   ๑  ปี  และให้ได้รับค่าตอบแทน  ขั้น  
9,000-  บาท ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด และได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด 
          9.๔ ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้   
       ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  
งานการเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  หรือโทรศัพท์  
 0-43๙๘-๔๐๖๐  ในวันเวลาราชการ 
 

    องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ด าเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าว  โดยยึดหลัก  ความสามารถ 
ความเสมอภาค  และความเป็นธรรม  อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล  หรือกลุ่มบุคคล หรือผู้อ้างว่า
สามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใด เกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้ 
โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  เพ่ือจะได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  
   

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๗  พฤษภาคม  พ.ศ.25๖๓ 
 

 
                                                                   กติติชัย  พิมพ์จ่อง 

            (ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างท่ัวไป  ประจ าปีงบประมาณ 25๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 

 

วัน  เดือน  ปี   กิจกรรม 
๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  - จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องพร้อมเสนอแผนด าเนินการ 
๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  - เสนอประกาศรับสมัคร(ตามความในข้อ ๔ )เพ่ือพิจารณาลงนามใน 
     ประกาศ 
๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  - ปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่า  ๕ วันท าการก่อนถึงวันรับสมัคร 
      ตามความใน ข้อ ๑๙(๑) วรรคสอง 
๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศไปยังหมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน 
๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรตามความใน 
      ข้อ  ๑๙(๘) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
๑๘ – ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ - รับสมัครไม่น้อยกว่า  ๗  วันท าการ ตามความในข้อ  ๑๙(๓) 
๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  - เสนอบันทึกสรุปการรับสมัครพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร 
     - เสนอร่างประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  - ปิดประกาศผู้มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
     - ประกาศสถานที่สอบคัดเลือก 
๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  - ด าเนินการสอบคัดเลือก    

- ภาค ค. สอบสัมภาษณ์  ประกอบด้วย  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  - เสนอบันทึกสรุปผลการด าเนินการสอบคัดเลือก พร้อมเสนอ 
       ร่างประกาศผลการสอบคัดเลือกได้ตามล าดับ 
๑  มิถุนายน  25๖๓  - ปิดประกาศผลสอบพร้อมนัดหมายให้มารายงานตัว 
          - รายงานตัวแสดงความประสงค์รับการบรรจุแต่งตั้ง 

- ท าสัญญาจ้าง 
- เริ่มปฏิบัติงานภายหลังจากท่ีท าสัญญาจ้าง 
 

 ผู้จัดท าแผน/ผู้เสนอแผนด าเนินการ      ผู้เห็นชอบแผนด าเนินการ 
 

                           ช านาญ  ขันแก้ว                                 จุฑารัตน์  ศรีโยวงศ์  
                        (นายช านาญ  ขันแก้ว)         (นางสาวจุฑารัตน์  ศรีโยวงศ์) 
                         นักทรัพยากรบุคคล  หัวหน้าส านักปลัด  
 
             ผู้เห็นชอบแผนด าเนินการ                                  ผู้เห็นชอบแผนด าเนินการ 
 
                    ชูศักดิ์  ลืออุติกุลวงศ์                                         กิตติชัย  พิมพ์จ่อง 
                (นายชูศักดิ์  ลืออุติกุลวงศ์)                                  (ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 



 

ภาคผนวก ก 

ผนวก  ก  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

(ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  เรื่อง  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้าง                 
เข้าเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  ประจ าปี  ๒๕๖๓ ลงวันที่  ๗  พฤษภาคม  25๖๓) 

************************** 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งดังนี้ 

ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
       ๑.  ต าแหน่ง คนงาน ( ประจ ารถบรรทุกน  า)  จ านวน  ๑  อัตรา 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

- ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ร้องขอน้ าดื่มน้ าใช้ 
- ลดอันตราย และความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ 
- ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากภัยสาธารณะ ไฟไหม้  ภัยแล้ง  และภัยธรรมชาติอื่นๆ   
- ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภยั   การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน 
- ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ 

คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
๑. วุฒิการศึกษาไม่ต  ากวา่ ม.๓ หรือเทียบเท่า 
๒.  มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที  หรือตามที ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๓.  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  ๙,๐๐๐.-บาท 
 

 
  



 

ภาคผนวก ก 

ผนวก  ก  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

(ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  เรื่อง  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้าง                 
เข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ประจ าปี  ๒๕๖๓ ลงวันที่  ๗  พฤษภาคม  25๖๓) 

************************** 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งดังนี้ 

ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
       ๑.  ต าแหน่ง พนกังานดับเพลิง    จ านวน  ๑  อัตรา 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

- การป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้  ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยเร็วมิให้ลุกลามออกไป 
- ลดอันตราย และความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ 
- รักษาและบ ารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเปน็ส่วนใหญ่ 
- ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากภัยสาธารณะ วาตภัย  อุกภัย  ภัยแล้ง  และภัยธรรมชาติอื่นๆ   
- ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภยั   การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้  ระงับอัคคีภัยที เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไปลดอันตรายและความเสียหายที
เกิดเพลิงไหม้  รักษาและบ ารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ป้องกันและบรรเทาอันตรายจาก
อุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ งช ารุดเสียหาย
ให้คืนสภาพเดิมตามแผนที เทศบาลได้ก าหนดไว้  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที อื นที เกี ยวข้อง 
คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 

 มีความรู้ ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที  
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  ๙,๐๐๐.-บาท 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก 

ผนวก  ก  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

(ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  เรื่อง  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้าง                 
เข้าเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  ประจ าปี  ๒๕๖๓ ลงวันที่  ๗  พฤษภาคม  25๖๓) 

************************** 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งดังนี้ 

ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
       ๑.  ต าแหน่ง คนงาน ( ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  จ านวน  ๑  อัตรา 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

- การป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้  ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยเร็วมิให้ลุกลามออกไป 
- ลดอันตราย และความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ 
- รักษาและบ ารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเปน็ส่วนใหญ่ 
- ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากภัยสาธารณะ วาตภัย  อุกภัย  ภัยแล้ง  และภัยธรรมชาติอื่นๆ   
- ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภยั   การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้  ระงับอัคคีภัยที เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไปลดอันตรายและความเสียหายที
เกิดเพลิงไหม้  รักษาและบ ารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ป้องกันและบรรเทาอันตรายจาก
อุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ งช ารุดเสียหาย
ให้คืนสภาพเดิมตามแผนที เทศบาลได้ก าหนดไว้  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที อื นที เกี ยวข้อง 
คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 

๔. วุฒิการศึกษาไม่ต  ากวา่ ม.๓ หรือเทยีบเท่า 
๕.  มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที  หรือตามที ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๖.  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  ๙,๐๐๐.-บาท 
 

 
  



 


