ประกาศเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สังกัดสานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
*********************************************************************************

ตามที่ เ ทศบาลตาบลบ้า นแม่ข่า อาเภอฝาง จัง หวัด เชีย งใหม่ ได้ป ระกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สังกัดส านักปลั ดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จานวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564
ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัคร จึงขอขยายเวลารับสมัครบุคคลในตาแหน่ง
ดังกล่าวออกไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตาแหน่ ง ผู้ ช่ว ยเจ้ าพนักงานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย สั งกัดส านักปลั ด เทศบาล
จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมี คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.เทศบาล) กาหนด ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
(8) ไม่เป็ นผู้ เ คยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก ไล่ ออกจากราชการ รัฐวิส าหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ในวันทาสัญญาจ้าง)
/2.2 คุณสมบัติ...

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้
3. อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ส นใจจะสมัครเข้า รับ การสรรหาและเลื อ กสรรเป็น พนัก งานจ้า งสามารถติด ต่อ ขอรับ
ใบสมัค รและสมัค รด้ว ยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวั น เวลาราชการ ณ ส านั ก ปลั ด เทศบาล เทศบาลต าบลบ้ า นแม่ ข่ า อ าเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้ ส มัค รเข้า รับ การสรรหาและเลือ กสรรจะ ต้ อ งยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง โดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครรับรองความถูกต้องและลงลายมือชื่อ
กากับในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
(1) รู ปถ่ ายหน้ าตรง ขนาด 1 นิ้ ว ไม่ สวมหมวก ไม่ สวมแว่ นตาด า ถ่ ายไว้ ไม่ เกิ น 6 เดื อน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 ใบ
(๒) สาเนาวุฒิการศึกษาและรายงานผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) นับแต่วันตรวจร่างกายแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง), สาเนาหลักฐาน
การเปลี่ย นชื่อ -สกุล (กรณีมีก ารเปลี่ย นชื่อ ตัว หรือ ชื่อ สกุล ), สาเนาใบรับ รองผ่า นเกณฑ์ท หาร (ส.ด.๙)
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ไม่มคี ่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เทศบาลตาบลบ้า นแม่ข่า จะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิท ธิ เ ข้า รับ การสรรหาและเลือ กสรร
ในวั นที่ 15 มี นาคม 2564 โดยปิ ดประกาศไว้ ที่ บอร์ ดประชาสั มพั นธ์ เทศบาลต าบลบ้ านแม่ ข่ า อ าเภอฝาง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และทางเว็ บ ไซต์ www.banmaeka.go.th หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข
๐๕๓-884584-5 ต่อ 14
8. หลักสูตรวิธีการสอบและวันเวลา สถานที่สอบ
เทศบาลต าบลบ้ า นแม่ ข่ า จะด าเนิ น การสรรหาและเลื อ กสรรโดยวิ ธี ก ารทดสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้

/- ภาคความเหมาะสม...

-3- ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จานวน 100 คะแนน
เป็ น การประเมิ น บุ ค คลด้ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ สั ง เกต ตรวจสอบเอกสารเพื่ อ พิ จ ารณา
ความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทั ศ นคติ จริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรม การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ ร่ ว มงาน รวมทั้ ง สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
9. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็ นผู้ ผ่ านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน
สมรรถนะ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
10. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศผลสอบ ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า โดยปิดประกาศ
ไว้ ที่ บ อร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ เ ทศบาลต าบลบ้ า นแม่ ข่ า อ าเภอฝาง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และทางเว็ บ ไซต์
www.banmaeka.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-884584-5 ต่อ 14
11. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้
11.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ จะเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
ลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ ส อบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ ผู้ ได้รับเลขประจาตัว สอบก่อนเป็นผู้ อยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่า
11.๒ บั ญ ชี ผู้ ส อบได้ ใ ห้ ใ ช้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ๑ ปี นั บ แต่ วั น ประกาศขึ้ น บั ญ ชี แต่ ถ้ า มี ก ารสอบ
อย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
12. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตาบลบ้ านแม่ข่า จะทาสั ญญาจ้างผู้ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรรได้ตามล าดั บ
ที่ได้ ป ระกาศขึ้ น บั ญชีไ ว้ ทั้งนี้ ได้ต รวจสอบแล้ ว ว่ าผู้ ที่ได้ รับ การเลื อกสรรเป็ นผู้ มี คุณ สมบัติ หากตรวจสอบ
พบภายหลังว่า ผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือ มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าจะถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้
จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64

(นางกิตติกานต์ เกตุมาลา)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า

ภาคผนวก ก
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ลงวันที่
กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
*****************************************************************************
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เกี่ ย วกั บ งานด้า นป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ภายใต้ ก ารกากั บ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เกี่ ย วกั บ งานด้า นป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ภายใต้ ก ารกากั บ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1) ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัย พิบั ติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสี ยหาย
ในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2) เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อดาเนินการ
ป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์
3) จัดเตรียม ดูแล บารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิ บัติงานได้ทันท่วงทีและให้การดาเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4) รวบรวม จัดทาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สารวจแหล่งน้า เส้นทาง
จราจร แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือ พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทาแผนป้องกัน รับสถานการณ์
และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์
5) จัดทารายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชา
6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7) ปฏิ บั ติ งาน และสนับ สนุ นงานอื่ นๆ ตามที่ ได้ รับ มอบหมาย เพื่ อสนับ สนุน ให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
8) ปฏิบั ติงานธุร การของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ การรับ -ส่งหนังสื อ
การลงทะเบียนรับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การจัดทาฎีกาจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสารจดหมาย
และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวก
เรียบร้อย ตรงตามเป้าหมาย มีหลักฐาน ตรวจสอบได้
2. ด้านการบริการ
1) ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2) เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการหรือเอกชน และประชาชนทั่วไป
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
/3) ประสานงาน...

-23) ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่ออานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
4) ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ไม่ ต่ ากว่ านี้ สาขาวิ ชาช่ างเครื่ องยนต์ ช่ างไฟฟ้ า ช่ างโยธา ช่ างก่ อสร้ าง ช่ างกลโรงงาน ช่ างเชื่ อมโลหะแผ่ น
วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรื อในสาขาวิชาหรื อทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรั บ
ตาแหน่งนี้ได้
2. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel,
PowerPoint และ Internet ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 รวม 6 เดือน
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

