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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
------------------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จะดาเนินการ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ฉะนั้น อาศัย อานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 แห่ งพระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับอาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม
๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ดังนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 ตาแหน่ง 2 อัตรา สังกัด สานักงานปลัดฯ
1.1 ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
1.2 ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
๒.

คุณ สมบัติ ทั่วไปและคุณ สมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มี สิทธิสมัค รเข้า รั บการสรรหาและ

การเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบทุกตาแหน่งต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะ ต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ

-๒(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไป
ตามผนวก ก แนบท้ายนี้
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสั ญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 14–22 สิงหาคม 2๕61
ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3721-8797-9 ต่อ 11
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร
จานวน ๓ รูป
4.2 บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
4.3 สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
4.4 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าเป็นไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม ข้อ ๒ (๖)
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จานวน ๑ ฉบับ
4.๕. วุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตาแหน่งที่สมัครฯ
พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
4.6 หนังสือรับรองประสบการณ์จากหน่วยงานหรือนายจ้าง ( ถ้ามี ) จานวน ๑ ฉบับ
4.7 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๑) ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ
ชือ่ สกุล พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาเอกสารทุกชนิดผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องลงในเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่
ประกอบใบสมัคร พร้อมนาเอกสารและหลักฐานฉบับจริงมาในวันสมัครด้วยผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตรงตามที่กาหนดในประกาศฉบับนี้จริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
5. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
ผู้สมัครที่ใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ หรือ หลักฐานปลอม จะถูกดาเนินคดีฐาน แจ้งความอันเป็นเท็จต่อ
เจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 “ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทาให้ผู้อื่น
หรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ” ทั้งนี้ไม่ว่า
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยามจะตรวจพบเมื่อใดก็ตาม

-36. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรสาหรับตาแหน่งที่สมัคร ในอัตราตาแหน่งละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรแล้ว ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. วัน เวลา สถานที่ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
กาหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรให้ทราบในวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕61 ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม หรือทางเว็บไซด์ WWW.dongkratongyam.go.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3721-8797-9
ต่อ 11
8. วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนน
สอบที่ได้ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม โดยจะประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
10. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
หลักสูตรและรายละเอียดการสรรหาและเลือกสรร ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน ทดสอบโดยการสอบ
ข้อเขียน โดยจะทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน แบบปรนัย จานวน 5๐ ข้อ
เริ่มสอบเวลา ๐๙.3๐ - ๑๐.๓๐ น. รายละเอียดดังนี้
(๑) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
(2) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
(3) พรบ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(4) พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๕) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
(๗) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด้านระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมที่จาเป็นต้องใช้ใน
สานักงาน
-ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนโดยมีเนื้ อหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับตาแหน่ง แบบปรนัย
จานวน ๕๐ ข้อ เริ่มสอบเวลา 10.30 - ๑2.00 น.
(1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ว ยหลั กเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ สู งอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-4(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(5) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 50 คะแนน
โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ อย่างอื่น
เป็นต้น เริ่มสอบเวลา ๑3.๓๐ น. เป็นต้นไป
หลักสูตรและรายละเอียดการสรรหาและเลือกสรร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน ทดสอบโดยการสอบ
ข้อเขียน โดยจะทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน แบบปรนัย จานวน 5๐ ข้อ
เริ่มสอบเวลา ๐๙.3๐ - ๑๐.๓๐ น. รายละเอียดดังนี้
(๑) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
(2) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
(3) พรบ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(4) พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๕) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(๗) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด้านระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมที่จาเป็นต้องใช้ใน
สานักงาน
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง แบบปรนัย จานวน
๕๐ ข้อ เริ่มสอบเวลา 10.30 - ๑2.00 น.
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
(๒) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน
(๖) ความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์สานักงาน Word และ Excel
- ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 50 คะแนน
โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ อย่างอื่น
เป็นต้น เริ่มสอบเวลา ๑3.๓๐ น. เป็นต้นไป

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 25๖1
****************************************
พนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (สานักงานปลัดฯ)
(๑) หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางานปฏิบั ติงานด้านวิช าการพัฒ นาชุมชน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม ของ
ประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร และ เครือข่าย
องค์กรประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกในการ พัฒนาและ
ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการบริหาร
จัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจ ชุมชนระดับฐานราก
รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา แนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบ
สารสนเทศชุมชน เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกาหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาใน ทุกระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้าง
ความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นาไปสู่ความ เข้มแข็งของชุมช น
อย่างยั่งยืน
1.6 กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนา ชุมชนที่
ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน
1.7 ส่งเสริมและดาเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อสร้าง
และพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน
1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ ต่าง ๆ
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทาแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และดาเนินการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหา
ความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
1.9 ส่ งเสริ ม สนั บสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่ มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและ เครือข่าย
ประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน ท้องถิ่นของตน
1.10 ดูแล ร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คาแนะนาและ ฝึกอบรม
ประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลั กการพัฒ นาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิ ตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัว ใน ด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อดูแลและจัด สวัสดิการที่
พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่ม อาชีพ
สามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

-21.13 จัดทาโครงการและงบประมาณ รวมถึงดาเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรม
ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น เพื่อให้
1.14 สารวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถ
นามาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้น าชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพื่อให้รู้
ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีตลาด
จาหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม
1.17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่นสมาคม ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
งานพัฒนาชุมชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจ เพื่อให้มี
ความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานพัฒนาชุมชนเพื่อ ให้บริการ
แก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน
(๓) คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง ที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการ
พัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา
หรือในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการ
พัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น สังคมวิทยา
หรือในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
(4) อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ

๑๕,0๐๐ บาท
บาท

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สรรถนะ
คะแนนเต็ม
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
๕๐
1.1 ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง
1.2 ความรู้ในการใช้ภาษาไทย
1.3 พรบ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5 ประกาศก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๖ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๑.๗ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด้านระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมที่ จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน
2. ภาคความรู้ ค วามสามารถที่ใ ช้ เ ฉพาะสาหรั บ ตาแหน่ ง
(ภาค ข)
๒.1 ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์การ
จ่ า ยเงิ น เบี้ ย ยั ง ชีพ ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.3 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติหน้าที่
๒.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
3. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์)
3.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
3.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
3.๓ มนุษยสัมพันธ์
3.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
3.๕ พฤติกรรมในภาพรวม
รวม

วิธีการประเมิน
สอบ (ปรนัย) ๕๐ ข้อ

๕๐

สอบ (ปรนัย) ๕๐ ข้อ
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๑5๐

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 25๖1
****************************************
พนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สานักงานปลัดฯ)
(1.) หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือ
บริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การ
ลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการ
พิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ ดาเนิน
ไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ สะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ พนักงาน
ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ ค้นหาสาหรับใช้
เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้ง
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่
เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี ความพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล)
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การ ประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ ฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ ดาเนินงานต่างๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ
ประชุม และการดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กาหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์

-21.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ ปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
(3.) คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึ กษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รั บ ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ เทคนิ ค หรื อ คุ ณวุ ฒิ อ ย่า งอื่ นที่ เ ที ยบได้ ในระดับ เดี ยวกั น ทุ ก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจาก
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
(4.) อัตราค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเริ่มต้นเดือนละ 9,๔00.- บาท
ค่าครองชีพเดือนละ ๒,000 บาท
รวมทั้งสิ้นเดือนละ 1๑,๔00 บาท

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
๕๐
1.1 ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง
1.2 ความรู้ในการใช้ภาษาไทย
1.3 พรบ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5 ประกาศก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๖ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๑.๗ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด้านระบบปฏิบัติการ และ
โปรแกรมที่ จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน

วิธีการประเมิน
สอบ (ปรนัย) ๕๐ ข้อ

2. ภาคความรู้ ค วามสามารถที่ใ ช้ เ ฉพาะสาหรั บ ตาแหน่ ง
(ภาค ข)
๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 และแก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๒.๒ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๔ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐
๒.๕ ระเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ว ยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๖ ความรู้ ใ นการใช้ งานคอมพิว เตอร์ ส านัก งาน Word
และ Excel

๕๐

สอบ (ปรนัย) ๕๐ ข้อ

3. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์)
3.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
3.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
3.๓ มนุษยสัมพันธ์
3.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
3.๕ พฤติกรรมในภาพรวม
รวม
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สอบสัมภาษณ์

๑5๐

