ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
......................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ ทำสัญญาจ้ างเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ 21 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม
จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง และชื่อตำแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สังกัดสำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดพะเยา) กำหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
๒.๑.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑.๙ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ (คุณสมบัติตามข้อ ๒.๑.9 จะพิจารณาตรวจสอบก่อนการลงนามในสัญญาจ้าง) ผู้ที่ผ่าน
การสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง กรรมการพรรค
การเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
หรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แต่ละตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ (รายละเอียดตามผนวก ก)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วย
ตนเองตั้งแต่ วันที่ 16– 27 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐ น.
(ทั้งนี้ วันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดราชการตามมติ ครม.) ได้ที่ สำนักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ใส สอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส หมายเลขโทรศัพท์
๐-๕๔88-9909 และทางเพจfacebookองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสwww.maesaisao.go.th
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยตนเอง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
3.2.1สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน ๑ ฉบับ
3.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน ๑ ฉบับ
3.3.3รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน๖ เดือน
(นับถึงวันรับสมัคร)
จำนวน ๓ รูป
3.3.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎก.พ. ฉบับที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๓๕)หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยากำหนด
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ
3.3.5สำเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง หรือ หลักฐานการสำเร็จ
การศึกษา
จำนวน ๑ ฉบับ
3.3.6 สำเนาทะเบียนผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย)
จำนวน ๑ ฉบับ
3.3.7สำเนาหลักฐานอื่นเช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล,ใบทะเบียนสมรส(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ผู้สมัครต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่กำหนดใน
ประกาศฉบับนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน กรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ในประกาศนี้ หรือตามข้อความที่แจ้งในใบ
สมัครหรือเอกสารที่ใช้ในการประกอบใบสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง องค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ใสจะไม่รับสมัครหรือถอนชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ โดยถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร คนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)ค่าธรรมเนียมสอบ
จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้ง หมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้

๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
3.4.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง ในกรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารที่ใช้ในการประกอบการสมัครไม่
ถูกต้องครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการคัดเลือก
3.4.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก ท้ายประกาศฯ นี้ จะไม่มีสิทธิรับการแต่งตั้ง
๔.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ตารางสอบ
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะประกาศให้ทราบในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563ณ ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสและทางเพจfacebookองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส,www.maesaisao.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรหาและเลือกสรร
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สัมภาษณ์ (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(รายละเอียดอยู่ที่ ผนวก ข)
หมายเหตุผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
6. กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับขั้นตอน

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

1 ธันวาคม 2563 19.00-12.00 น.

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

การแต่งกาย
ชุดสุภาพ

1 ธันวาคม 2563 13.00-16.00 น.

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

การแต่งกาย
ชุดสุภาพ

3.การสอบภาค ค
(ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

2 ธันวาคม 2563 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

การแต่งกาย
ชุดสุภาพ

4.ประกาศรายชื่อผู้สอบได้

4 ธันวาคม 2563 13.00 น.
เป็นต้นไป

1.การสอบภาค ก (ความรู้
ความสามารถทั่วไป)
2.การสอบภาค ข (ความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
และทางเพจfacebookองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ใสwww.maesaisao.go.th

7. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะทุกภาคไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ ๖๐ การดำเนินการจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่สอบได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สอบที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้มีสิทธิขึ้น
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรอยู่ในลำดับที่สูงกว่า
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสและทางเพจfacebookองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ใสwww.maesaisao.go.thโดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กำหนด ๑ ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
- ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการทำสัญญาจ้างตามระยะเวลาทีอ่ งค์การบริหารส่วน
ตำบล แม่ใสกำหนด
- ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบ ตามตำแหน่งว่างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา (ก.อบต.
จังหวัดพะเยา)
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานตามภารกิจดังกล่าว
โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมอย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้
- ในกรณีตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศรับ
สมัครหรือมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จะถือว่าผู้สมัครผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้า
รับการสรรหาและเลือกสรรตั้งแต่ต้น
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายนพ.ศ. 2563

(นายสันติ สารเร็ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

ผนวก ก. เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
..................................................
๑. ประเภทของพนักงานจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
2. ชื่อตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การก ำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุเช่น อัคคีภัย
อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในด้านชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
1.2 เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายใน รูปแบบต่างๆเพื่อดำเนินการป้องกัน
เชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์
1.3 จัดตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.4 รวบรวม จัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจแหล่งน้ำเส้นทางจราจร
แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทำแผนป้องกันรับสถานการณ์ และเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์
1.5 จัดทำรายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชา
1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไปเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้อต้นได้ด้วยตนเอง
2.3 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
2.4 ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง

4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ
ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่นวิศวกรรมเครื่องกล
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่นวิศวกรรมเครื่องกล
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือ
ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่นวิศวกรรมเครื่องกล
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
5.อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน

ค่าครองชีพ
ชั่วคราว

รวมค่าตอบแทน
เดือนละ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

9,400

2,000

11,400

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

10,840

2,000

12,840

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

11,500

1,785

13,285

คุณวุฒิ

6.สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕กรกฎาคม ๒๕๔๗

เอกสารผนวก ข. แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖3
-------------------------------------หลักสูตรและวิธีการสอบในการเลือกสรร ประกอบด้วย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. สอบภาค ก. (10๐ คะแนน)
- ทดสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน
(1) วิชาภาษาไทย
(2) วิชาภาษาอังกฤษ
(3) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(5) รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
(6) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
(7) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(8) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
(9) พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(10) พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
(11) พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(12) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2562
(13) สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองปัจจุบัน
2. สอบภาค ข. (10๐ คะแนน)
- ทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน
(1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550
(2) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(4) กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
3. สอบสัมภาษณ์ (10๐ คะแนน)
- โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการ
ทำงาน ประวัติการศึกษา พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น และการตอบคำถามของคณะกรรมการในการสัมภาษณ์ เช่น
ความรู้ที่อาจมีความจำเป็นต้องใช้ และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความเป็นผู้นำ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

