ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
***********************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างภารกิจ จานวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน ๑ อัตรา
๒. พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑๑,๕๐๐.บาท จานวน ๑ อัตรา

ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐.- บาท
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราเงินเดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วน
ตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๔๔
ดังนี้
(๑.๑) มีสัญชาติไทย
(๑.๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๑.๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๑.๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง ข้าราชการการเมือง
(๑.๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๑.๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรฐาน
กลาง มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตาม
กฎหมายว่าด้วยว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑.๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๑.๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าพนักงานในพรรคการเมือง
(๑.๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

-๒(๑.๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑.๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑.๑๒) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
(๑.๑๓) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
หรือกฎหมายอื่น
(๑.๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บ
และค้นหา หนังสือ กรอกแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข
และตัวหนังสือพิมพ์และคัดสาเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่าง ๆ
ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทาบันทึกย่อเรื่อง
ช่วยจัดเตรียมและให้ บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อานวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองซึ่ง
ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์
จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
๒. พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ รักษาและบารุง
ขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย ภัยธรรมชาติ
การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่ชารุดเสียหายให้คืนสภาพ
เดิมตามแผนที่ อบต.ได้กาหนดไว้ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติสาหรับตาแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตร (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์
ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

-๓วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรร ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วย
แก้ว อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐
น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.) ในวันเวลาราชการ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
๑๕๕ หมู่ ๔ ตาบลห้วยแก้ว อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
๑. ใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษา (ฉบับตัวจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ)
๒. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาตา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จานวน
๓ รูป
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๕ สาเนาใบขับขี่รถยนต์ จานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย)
๖. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
๗. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อ – สกุล ฯลฯ พร้อมสาเนาจานวน
๑ ฉบับ
วิธีการยื่นใบสมัคร
สมัครด้วยตนเองผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง และลงลายมือชื่อ รับรอง สาเนาถูกต้องใน
เอกสารที่กาหนดทุกฉบับ แล้วยื่นใบสมัครของตนเองในวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว จะทาการสอบแข่งขันในตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ประกอบด้วย
๑ ภาคความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ก และ ภาค ข) ๑๐๐
คะแนน
๒. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ) ๑๐๐ คะแนน
กาหนดสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ
กาหนดสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว จะทาการสอบแข่งขันเพื่อรับบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ใน
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สถานที่สอบคัดเลือก
สถานที่สอบ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ๑๕๕ หมู่ ๔
กามยาว จังหวัดพะเยา

ตาบลห้วยแก้ว อาเภอภู

-๔ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตาแหน่งละ ๑๐๐ บาท
ประกาศผลสอบและสถานที่ประกาศผลสอบ
ประกาศผลสอบคัดเลือกใน วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่
ประกาศผลสอบ และจะขึ้นบัญชีสาหรับผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลาดับ
จากผู้สอบได้คะแนนสูงลงมาตามลาดับและองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
การจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว จะดาเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ เมื่อได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดพะเยา (ก.อบต.พะเยา)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่
ติดต่อสอบถามด้วยตนเองได้ที่ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ๑๕๕ หมู่ ๔ ตาบล
ห้วยแก้ว อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๔๔๓-๐๙๐๐
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายสมศักดิ์ กะทง )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว

