ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
*******************
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งต่างๆ ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

จานวน 3 ตาแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้

- ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จานวน 2 อัตรา

(ภาคผนวก 1)
(ภาคผนวก 2)
(ภาคผนวก 3)

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัคร ตามแนบท้ายประกาศนี้
๓. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ ที่ ก องการเจ้ า หน้ า ที่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อ่ า งทอง หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข
๐ – ๓๕๘๗ - ๓๓๐๑ ต่อ ๔๐๘ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 4 กันยายน ๒๕62 ในวันเวลา
ราชการ สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

- ๒ ๔. ค่าธรรมเนียม เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๔.๒ ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริงและสาเนา
พร้อมรับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๔) ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.๙) (ถ้ามี)
(๕) ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
(ถ่ายครั้งเดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร
(๖) ใบรับรองแพทย์ (แพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน) แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
(7) หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เอกสารแสดงการสมรสหรือ
เอกสารหลักฐานการหย่า (ถ้ามี)
สาหรับการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศ
รั บ สมัครจริ ง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ งยื่นหลั กฐานในการสมัครให้ ถูกต้อ ง
ครบถ้วน ในกรณีที่ มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และวันเลือกสรร
๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
องค์การบริหารส่ วนจังหวัดอ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการเลื อกสรร
ในวันที่ 5 กันยายน ๒๕62 ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
๕.๒ กาหนดวันเลือกสรร
องค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดอ่างทอง จะดาเนินการเลื อกสรรในวัน ที่ 9 กัน ยายน
๒๕62 เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้สมัครรายงานตัวเข้ารับการเลือกสรรในวันเดียวกัน เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
๖. วิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับ
การปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองกาหนด โดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(๒) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(๓) คุณลักษณะอื่นๆ บุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

- ๓ ๗. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินสาหรับผู้ผ่านการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองกาหนดให้ผู้ที่ผ่าน
การประเมิน โดยประเมินสมรรถนะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของการประเมินในแต่ละด้าน
๘. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อ่ า งทอง จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การเลื อ กสรร ในวั น ที่
วันที่ 11 กันยายน ๒๕๖2 ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กองการ
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๓๕๘๗ - ๓๓๐๑ ต่อ ๔๐6 - 8 หรือทาง
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่ www.angt.go.th
๙. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๙.๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามลาดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
๙.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกาหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสรรหา
และเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก
๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
และตามตาแหน่งที่มีอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายสุรเชษ นิ่มกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

หมายเหตุ :

ในกรณีที่ได้รับการเลือกสรรและขณะที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก ๑
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
๑. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ หรือ คุณ วุ ฒิ อ ย่า งอื่ น ที่เ ทีย บได้ ในระดั บเดี ยวกัน ใน
สาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟูา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิค เครื่องเย็นและปรับอากาศ
ไฟฟูากาลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟูา ช่างเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ หรือ สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรั บปรุง
ควบคุม การใช้งาน ดูแล บารุงรั กษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟูา ระบบไฟฟูา ระบบ
เครื่ อ งปรั บ อากาศ ระบบไฟฟู า สื่ อ สารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุม อั ต โนมัติ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส ามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
1.2 จัดทาทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติ ของการใช้งาน เพื่อการวางแผน
บารุงรักษา
1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับ รองตามที่
หน่วยงาน หรือกฎหมายกาหนด
1.4 เบิ กจ่ าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้มีจานวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
๒. ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้าง คราวละไม่เกิน ๔ ปี
๓. อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,4๐๐.- บาท
๔. วิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง โดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๕.๑ ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)
๕.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)
๕.๓ คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคล ซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)

ภาคผนวก 2
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้ อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ
การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน
ต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเปูาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ
สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ
พนักงาน ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า เอกสารทั้ ง หมดมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และปราศจาก
ข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธี
ปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน
เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ
และสถานที่ เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ
ฝึ กอบรมสั มมนา นิ ทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้ เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้ว น และพร้อมใช้ในการ
ดาเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน
ในเรื่ อ งการประชุ ม และการด าเนิ น งานต่ า งๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตาม
กาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์

-21.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานสารบรรณ งานธุ ร การ งานบริ ห ารทั่ ว ไป งานการบริ ห ารงานบุ ค คล งานพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์
งานงบประมาณ งานประชาสั ม พั น ธ์ และงานประชุ ม เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้าง คราวละไม่เกิน ๔ ปี
4. อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,4๐๐.- บาท
5. วิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง โดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๕.๑ ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)
๕.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)
๕.๓ คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคล ซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)

ภาคผนวก 3
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
๑. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนส่งเสริม
พัฒนาประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชน เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชน
และสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน
1.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิดริเริ่ม เพื่อเข้ามามีส่วน
ร่ ว มในการพัฒ นาชุ มชนและท้องถิ่น ของตนโดยมุ่งพึ่งพาตนเองเป็นหลั กและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนา
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เป็น
ฐานการพัฒ นาชุมชนอย่ างถูกต้องเข้ มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒ นาผู้นาชุมชน ผู้ นากลุ่ ม/องค์กร และ
เครือข่ายองค์กรประชาชน ในการเป็นที่ปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน
1.4 ส่ ง เสริ ม สนับ สนุน กระบวนการเรี ยนรู้ และการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน
กระบวนการกลุ่ม รวมทั้งกระบวนการชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้น วิเคราะห์
ตัดสินใจ วางแผนและดาเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน เพื่อให้ สามารถบริหาร
จัดการชุมชนและท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้คาปรึกษา แนะนาด้านวิชาการและปฏิบัติงาน
ด้านเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ แก่กลุ่มองค์กร เครือข่าย
องค์กรประชาชน และชุมชนในระดับอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ในทางเศรษฐกิจ
และเศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง สมดุล และมั่นคง
1.6 ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
ตลอดจนดาเนินการและเอื้ออานวยให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.7 เป็นผู้นาและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มี
ความสนใจ เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
1.8 ร่วมจัดทาโครงการต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน
โครงการชุมชนพอเพียง โครงการ S M L เป็นต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่และ
เสริมสร้างให้เป็นชุมชนที่เข้มเข็ง
1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และเด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาส เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้

-22. ด้านการบริการ
2.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการหาข้อบกพร่องและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราวต่อไป
2.2 ตอบปั ญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒ นาชุมชนแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อกันทุกฝุาย
2.3 ติดต่อประสานงานหน่วยงานองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการช่วยเหลือ
บาบัด แก้ไขปัญหาแก่ชุมชน ประชาชนในทุกด้าน
2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการดาเนินงาน วิธีการ งานพัฒนาชุมชน เพื่อสร้าง
ความรู้ ค วามเข้ า ใจและกระตุ้ น ปลู ก ฝั ง ให้ ป ระชาชนมี ค วามสนใจให้ ค วามร่ ว มมื อ
มี ส่ ว นร่ ว มในการ
พัฒนาชุมชน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อชุมชน
2.5 ให้คาแนะนาตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
๒. ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้าง คราวละไม่เกิน ๔ ปี
๓. อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,4๐๐.- บาท
๔. วิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง โดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๕.๑ ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)
๕.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)
๕.๓ คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคล ซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)

