
                                                
 
                                            

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 

         ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ 
 

******************* 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม   มีความประสงค์ 
จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ที่เป็นตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๓  จำนวน ๒  ตำแหน่ง  จำนวน ๒ อัตรา   
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และอำนาจตามความในหมวด ๔ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ ๒/25๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 25๖๓ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ่อใหญ่ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรร เข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ่อใหญ่  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้   

1.ประเภท/ตำแหน่งที่รับสมัคร 
- พนักงานจ้างท่ัวไป  จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ดังนี้ 

๑.ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง   สำนักปลัด    จำนวน ๑ อัตรา 

๒. ตำแหน่ง คนงาน (ประจำรถขยะ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา 

 ๒.คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัคร 
2.1 ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 

1) มีสัญญาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี และไม่เกิน   60  ปี 
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับ
พนักงานเทศบาล 

   5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จำคุกเพราะกระทำ 
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  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) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

 

    หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน   1  เดือนเพ่ือแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ
กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
     

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ดังนี้ 
    ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในราย ละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
(ภาคผนวก ก) 
    สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 
และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 14 มีนาคม 2538    

    3. การรับสมัคร 

3.1 วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ในระหว่างวันที่ 

๑๗ สิงหาคม  25๖๓ ถึงวันที่  ๒๖ สิงหาคม 25๖๓ เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้  ผู้สมัครจะต้องกรอกใบ
สมัครด้วยลายมือตนเอง (ตัวบรรจง) และลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

   3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) จำนวน 3 รูป 
2) สำเนาวุฒิการศึกษา   จำนวน  1 ฉบับ 
3) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  จำนวน  1 ฉบับ 
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน  1  ฉบับ 
5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ   เช่น  ใบทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล   
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบรับรองการผ่านงาน  (ถ้ามี) 
6) ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกไม่เกิน  1  เดือน  จำนวน  1  ฉบับ 

  3.3 ค่าธรรมเนียม 
ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  เป็นเงิน  100  บาท  

(เม่ือสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ) 
  3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

3.4.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครนี้จริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

 
3.8.2ในกรณี/… 
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3.4.2 ในกรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หรือ

ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน  หรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่จะไม่รับสมัครหรืออาจถอนรายชื่อผู้สมัครออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือกหรือบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามแต่กรณี 

4.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในวันที่  ๒๗ สิงหาคม 25๖๓  ณ สำนักงานองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
5. วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างจะพิจารณาเลือกสรรบุคคลที่เหมาะสม

กับตำแหน่งมากที่สุดในแต่ละตำแหน่ง  โดยวิธีการสัมภาษณ์ และทดสอบการปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่กำหนด 
       การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการสอบตามวิธี
ประเมินสมรรถนะหลักสูตรได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  

6. กำหนดวันและสถานที่สอบคัดเลือก 
กำหนดวันสอบ  วันที่  ๒๘ สิงหาคม 25๖๓ ดังนี้ 
- สอบสัมภาษณ์     เวลา  ๐๙.00  น.  เป็นต้นไป    
กำหนดสถานที่สอบ  
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ชั้น 2  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 

อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
7. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม  

25๖๓   ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
               8. การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือก 
                    8.๑ การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะเรียงตามลำดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามลำดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ผู้ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน  ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปและ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลข
ประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า 
                      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) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 

 
 

(๒) ผู้นั้นไม่/…. 
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                       (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในวันและเวลาที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่กำหนด  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบ
กำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๐ วัน  นับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
                       (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งใน
ตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
    9. การบรรจุและแต่งตั้ง 
           9.๑ ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่ขึ้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกไว้ 
           9.๒ ผู้สอบคัดเลือกไว้  ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าตามที่กำหนดไว้ตามประกาศฯ 
นี้จะนำมาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองภายหลังมิได้ 
           9.๓ การทำสัญญาจ้าง และค่าตอบแทน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  จะทำสัญญาจ้างและบรรจุ
แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้  ดังนี้ 
     ผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป   ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง  และ ตำแหน่ง คนงาน 
(ประจำรถขยะ)  จะบรรจุและแต่งตั้ง  โดยทำสัญญาจ้าง   ๑  ปี  และให้ได้รับค่าตอบแทน  ขั้น  9,000-  บาท ตามบัญชี
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามที่
กฎหมายกำหนด 
          9.๔ ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้   
       ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  
งานการเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  หรือโทรศัพท์  
 0-43๙๘-๔๐๖๐  ในวันเวลาราชการ 
 

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าว  โดยยึดหลัก  ความสามารถ 
ความเสมอภาค  และความเป็นธรรม  อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล  หรือกลุ่มบุคคล หรือผู้อ้างว่า
สามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใด เก่ียวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้ 
โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  เพ่ือจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  
   

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๓  สิงหาคม  พ.ศ.25๖๓ 
 

 
                                                                   กติติชัย  พิมพ์จ่อง 

            (ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 

 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก 

ผนวก  ก  
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  เรื่อง  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้าง                 
เข้าเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  ประจำปี  ๒๕๖๓ ลงวันที่  ๓  สิงหาคม  25๖๓) 

************************** 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้ 

ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
       ๑.  ตำแหน่ง พนกังานดับเพลิง    จำนวน  ๑  อัตรา 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้  ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไปลดอันตรายและความเสียหายที
เกิดเพลิงไหม้  รักษาและบำรุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ป้องกันและบรรเทาอันตรายจาก
อุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งชำรุดเสียหาย
ให้คืนสภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลได้กำหนดไว้  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่ง 

 มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ 
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  ๙,๐๐๐.-บาท 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 

ผนวก  ก  
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  เรื่อง  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้าง                 
เข้าเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  ประจำปี  ๒๕๖๓ ลงวันที่  ๓  สิงหาคม  25๖๓) 

************************** 
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้ 

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
       ๑.  ตำแหน่ง  คนงาน (ประจำรถขยะ)  จำนวน  ๑  อัตรา 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  

- จัดเก็บขยะมูลฝอย ตามอาคาร บ้านเรือน และที่รองรับขยะ 
- การนำขยะมลูฝอยไปยังทีท่ำลาย 
- ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคบับัญชามอบหมาย 

 
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามอาคาร บา้นเรือน ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ทั่วทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน และปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ 

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  ๙,๐๐๐.-บาท 
 

 
 
 

 


