
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
    เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานจางสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 

......................................................... 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  อําเภอไพรบึง   จังหวัดศรสีะเกษ  มีความประสงคจะรับ
สมัครสอบคัดเลือกพนักงานจาง  อาศัยอํานาจตามขอ 18,19 และขอ 20 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  ลงวันที่  6 กรกฎาคม  2547  จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานจาง จํานวน  1   อัตรา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. ตําแหนงที่รับสมัครสอบ 
     1.1  พนักงานจางตามภารกิจ 

1.1 .1 ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(พนักงานจางตามภารกิจ) 
จํานวน  1  อัตรา อัตราคาตอบแทน 9,400 บาท/เดือน  

2.คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
     2.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรับผิดชอบของตําแหนง 

   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กําหนดไวในแตละตําแหนง  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ (ผนวก ก.)       

3. ระยะเวลาการจาง 
3.1 พนักงานจางตามภารกิจ  ระยะเวลาการจางไมเกิน  4  ป 

4. คุณสมบตัิของผูมีสิทธิสมัคร 
4.1 ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ ตองม ี

คุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๖  กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.
2557 ดังนี ้

    4.1.1 มีสัญชาติไทย 
    4.1.2 มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป  และไมเกินหกสิบป           
    4.1.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
    4.1.4 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจน  ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   ไรความสามารถหรือจิต 

ฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน   สําหรับ
พนักงานสวนตําบล 

     4.1.5  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 

     4.1.6  ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น 
     4.1.7  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     4.1.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ 

 หนวยงานอื่นของรัฐ 
     4.1.9  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น  

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
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 5.  การรับสมัคร 
  5.1  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

ใหผูสมัครกรอกใบสมัครดวยลายมือของตนเองใหถูกตองครบถวน  และลงลายมือชื่อผูสมัครตอ
เจาหนาที่รับสมัคร  และยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานดวยตนเอง  ณ องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ    
อําเภอไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางวันที่  29  สิงหาคม  2559  ถึง วันที่   7  กันยายน   2559  ในวัน
และเวลาราชการ 
   5.2 คาสมัคร 

พนักงานจางตามภารกิจ เสียคาสมัคร  จํานวน  100.- บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) 
5.3 เอกสารและหลักฐานที่ตองใชในการสมัคร 
5.3.1  รูปถายขนาด 1 นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ซึ่งถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3  รูป 
5.3.2  วุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัคร และถายเอกสารพรอมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
5.3.3  ทะเบียนบานฉบับจริงและถายเอกสารพรอมรับรองสําเนา จาํนวน 1 ฉบับ 
5.3.4  บัตรประชาชนและถายเอกสารพรอมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
5.3.5  ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองไวไมเกินหนึ่งเดือนนับถึงวันสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 
5.3.6  หนังสือ/เอกสารอื่นๆ 
 

6.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่เกิดการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร องคการ
บริหารสวนตําบลปราสาทเยอ จะถือวาขาดคุณสมบัติมาแตตนและจะไมสั่งจาง 

7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
   องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก ในที่ 9 กันยายน 2559   
ณ  องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
 8.  ประกาศกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ 

สอบวันที่ 12 กันยายน 2559  เวลา 09.00 น.เปนตนไป  ณ  องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  
โดยแบงเปน  
  - ภาคเชา (ภาค ก และภาค ข)  เวลา 09.00 – 12.00 น.    สอบขอเขียน  
  - ภาคบาย (ภาค ค) เวลา 13.00 น. เปนตนไป   สอบสัมภาษณ 

9.  เกณฑการตัดสิน 
ผูที่จะถือวาเปนผูไดรับการสอบคัดเลือกได  จะตองเปนผูไดคะแนนรวมในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ  

60  หรือตามหลักเกณฑอื่นที่ทางคณะกรรมการพิจารณาประกาศกําหนดตามความเหมาะสม 
10.  การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

                 องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่  13  กันยายน  2559   
11. การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร 

การขึ้นบัญชีผูรับการสอบคัดเลือกไดจะใชคะแนนรวมโดยเรียงตามลําดับที่จากผูสอบแขงขันไดคะแนน
รวมมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวาถาไดคะแนนโดยวิธีการสอบสัมภาษณเทากัน ใหผูที่สมัครลําดับตนไดคะแนนอยู
ในลําดับสูงกวา องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  จะขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดเปนเวลา 1 ปนับตั้งแตวัน
ประกาศผล  แตถามีการสรรหาและเลือกสรรตําแหนงเดียวกันนี้อีกและไดขึ้นบัญชีผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรได
ใหมแลวบัญชีผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรไดในครั้งนี้ถือเปนอันยกเลิก 
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12. การจัดทําสญัญาจางผูผานการเลือกสรร 

เม่ือไดรับความเห็นชอบในการจาง จาก ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษแลว  องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ  
จะเรียกผูสอบคัดเลือกไดไปรายงานตัวเพื่อสั่งจาง  และแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูไดรับการสอบคัดเลือกได และ
จะตองทําสัญญาจางตามที่องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอกําหนด   ถาไมไปรายงานตัวตามกําหนดในถือวา
สละสิทธิในบัญชีที่สอบคัดเลือกได                
           
                            ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2559 
 
                             

        ลงชื่อ 
                                  ( นางสุวภัทร  อุโลก)                                     
                      นายกองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

แนบทายประกาศฯ  ลงวันที่  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2559 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานจางสังกัดองคการบรหิารสวนตําบลปราสาทเยอ 

******************************** 
พนักงานจางตามภารกิจ 

     ผูชวยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  
เปนผูชวย ในการปองกันมิใหเกิดเพลิงไหม  ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิใหลุกลามออกไปลดอันตราย

และความเสียหายทีเกิดเพลิงไหม  รักษาและบํารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพยสินของประชาชนเปนสวนใหญปองกันและ
บรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผูประสบภัยและทรัพยสิน  ชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย  การ
ฟนฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายใหคืนสภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลไดกําหนดไว  เปนตน  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

 
- คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ ทางชางเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชาง

กอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 
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