ประกาศเทศบาลตําบลชะเมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลชะเมา
**************************
ดวยเทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงคจะดําเนิน
สรรหาและเลือกสรรเพื่อเปนพนักงานจางตามภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 อาศัยอํานาจตาม ขอ 18
ขอ 19 และขอ 20 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการ
เลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลชะเมา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัครสอบ
พนักงานจางตามภารกิจ(ประเภทผูมีคุณวุฒิ) จํานวน 2 อัตรา
(1) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 19
กรกฎาคม 2547 ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับ
พนักงานเทศบาล
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น
(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

(๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น

ประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทาย

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูมีความประสงคจะสมัครสอบเปนพนักงานจาง สามารถติดตอขอใบสมัครและยื่นใบ
สมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองได ณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้ ง แต วั น ที่ 5 ตุ ล าคม ๒๕60 ถึ ง วั น ที่ 17 ตุ ล าคม ๒๕60 ในวั น และเวลาราชการ โดยสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดทางหมายเลขโทรศัพท ๐-758๔-5135
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูใดประสงคจะสมัครสอบเปนพนักงานจาง ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับ
สมัครพรอมดวยเอกสารหลักฐานการสมัคร โดยกรอกรายละเอียดใหถูกตองครบถวนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
และลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้
(๑) รู ป ถ า ยหน า ตรงไม ส วมหมวก และไมใ สแ วน ตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว (ถ ายครั้ ง
เดียวกันและไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร) จํานวน ๓ รูป และใหผูสมัครเขียน ชื่อ-สกุล ตําแหนงหลังรูปถาย
ดวยตัวบรรจง
(๒) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาใบประกาศนีย บัตร/สําเนาใบปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร อยางละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย ที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน (นับแตวันที่ตรวจรางกาย) จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) สําเนาหลักฐานที่แสดงวาเปนผูผานการตรวจเลือกทหาร (สด.8 หรือ สด.๔๓)
กรณีผูสมัครสอบเปนเพศชาย
(๗) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ในกรณีชื่อ –
นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบหยา (ถามี) อยางละ ๑ ฉบับ
ประเมินสมรรถนะ

หมายเหตุ ผู ส มั ค รใดไม ยื่ น หลั ก ฐานหรื อ เอกสารข อ ใดข อ หนึ่ ง ไม มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ การ
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-33.3 เงื่อนไขการสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถเลือกสมัครไดเพียงตําแหนงใดตําแหนง
หนึ่ง และจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
สํา หรั บตํ าแหน งตรงตามประกาศรั บสมั ครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือหากภายหลังผูสมัคร
รายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวน หรือตรวจพบวาเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไม
ตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร ใหถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และการรับ
สมัครและการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน และเทศบาลตําบลชะเมาจะไมคืน
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผูส มัครเขา รับ การสรรหาและเลือกสรรจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครในอัตรา
100.- บาท คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
เทศบาลตําบลชะเมา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยจะปดประกาศไว ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลชะเมา และทางเว็บไซต www.chamao.go.th
5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู ส มั ครต องได รั บ การประเมิ น สมรรถนะตามหลั กเกณฑ ก ารประเมิ น รายละเอี ย ดตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ (ผนวก ข)
6. หลักเกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนการประเมินสมรรถนะแตละ
สมรรถนะไมต่ํากวารอยละ ๖๐ โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
เทศบาลตําบลชะเมา จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยปดประกาศไว ณ สํานักงานเทศบาลตําบลชะเมา และทางเว็บไซต
www.chamao.go.th โดยประกาศเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบ
ไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูง
กวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) เทากัน ใหผูที่สมัครสอบกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไป เมื่อเลือกสรรครบ 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแต
วันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี
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-48. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่เทศบาลตําบลชะเมากําหนด ซึ่งจะไดรับการทํา
สัญญาจางเปนพนักงานจางเทศบาลตําบลชะเมา ตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน
จาง ตามตําแหนงวางของเทศบาลตําบลชะเมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕60

(นายเอกชัย คงปาน)
นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา

ภาคผนวก ก
แนบทายประกาศประกาศเทศบาลตําบลชะเมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจของเทศบาลตําบลชะเมา
ลงวันที่ 27 กันยายน 2560
ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ สําหรับผูมีคุณวุฒิ
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุร การ งานสารบรรณ งานบริห ารทั่วไป ไดแก การรับ – สงหนั งสือ การ
ลงทะเบียน รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน และการพิมพ
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตางๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพื่อสนับสนุนใหงานตาง ๆ ดําเนินไป
ดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกตอการ
คนหา และเปนหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ขอมูล
จํานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกตอการคนหาสําหรับใชเปน
หลักฐานตรวจสอบได
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงาน เพื่อใหแนใจวาเอกสารทั้งหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด
1.5 จัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อแจง
ใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรับทราบ หรือดําเนินการตางๆ ตอไป
1.6 ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหนวยงาน เชน การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่
เพื่อใหการดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เปนไปอยางถูกตอง และมีความพรอมใชงาน
อยูเสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน(ธรรมาภิบาล)
และเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจ เพื่อนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน

-21.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อใหการประชุม
เปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุม การฝกอบรมสัมมนา
นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพื่อใหเอกสารที่ถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการดําเนินงานตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปดเผย ตาม พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสาร เพื่อใหผูที่ตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร
1.11 อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงานในเรื่องการ
ประชุม และการดําเนินงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับ
งานสารบรรณ งานธุ รการ งานบริห ารทั่ว ไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑงานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ และงานประชุม เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดานการบริการ
2.1 ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูที่มาติดตอ และหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
2.2 ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อให
การปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น
2.3 ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนไดตอไป
2.4 ผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรทางดานการใช
คอมพิ ว เตอร จ ากหนว ยงานของรั ฐสถาบั นการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ไดรับ การรับ รองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรทางดาน

การใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง
ระยะเวลาการจาง
การจาง

ทําสัญญาจางไมเกินคราวละ 4 ป และไมกอนวันที่ ก.ท.จังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติใหความเห็นชอบ

อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง
1. คุณวุฒิ ปวช. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท
2. คุณวุฒิ ปวท. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 10,840.-บาท
3. คุณวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500.-บาท
สิทธิประโยชน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงาน
จาง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547

ภาคผนวก ก
แนบทายประกาศประกาศเทศบาลตําบลชะเมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจของเทศบาลตําบลชะเมา
ลงวันที่ 27 กันยายน 2560
ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ สําหรับผูมีคุณวุฒิ
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานระดับต้ น ซึง่ ไม่จําเป็ นต้ องใช้ ผ้ สู าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา ปฏิบตั ิงานด้ าน
พัฒนาชุมชน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขันตอน
้
และวิธีการที่ชดั เจน ภายใต้ การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบตั ิงานอื่น
ตามที่ได้ รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 สํ า รวจข อ มู ล เบื้ อ งต น เพื่อ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านพั ฒ นาชุม ชน ตลอดจนส ง เสริ ม พั ฒ นา
ประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลในการพัฒนาชุมชน เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนและสนับสนุน
การดําเนินงานของทองถิ่นไดตรงตามความตองการและสถานการณของชุมชน
1.2 สงเสริมและกระตุนใหชุมชนมีความเขาใจ และมีความคิดริเริ่ม เพื่อเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่นของตนโดยมุงพึ่งพาตนเองเปนหลักและยึดคนในชุมชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา
1.3 สงเสริม สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชน เพื่อสรางพลังชุมชนใหเปนฐานการพัฒนา
ชุ ม ชนอย า งถู ก ต องเขม แข็ ง ตลอดจนแสวงหาและพั ฒ นาผู นํ า ชุ ม ชน ผู นํา กลุม /องค ก ร และเครื อข า ยองค ก ร
ประชาชน ในการเปนที่ปรึกษากลุม/องคกร และเครือขายองคกรประชาชน
1.4 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนกระบวนการกลุม
รวมทั้งกระบวนการชุมชนในรูปแบบตางๆ ใหประชาชนในชุมชนสามารถคิดคน วิเคราะหตัดสินใจ วางแผนและ
ดําเนินการแกไขปญหาตามความตองการของตนเองและชุมชน เพื่อให สามารถบริหารจัดการชุมชนและทองถิ่นของ
ตนเองสูการเปนชุมชนเขมแข็ง
1.5 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ใหคําปรึกษา แนะนําดานวิชาการและปฏิบัติงานดานเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนตางๆ แกกลุมองคกร เครือขายองคกรประชาชน
และชุมชนในระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได ในทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจฐานราก
มีความเขมแข็ง สมดุล และมั่นคง

-21.6 ให ค วามรู เ บื้ องต น แก ป ระชาชนในดานตางๆ ที่เ กี่ย วของกับ การพั ฒ นาชุมชนตลอดจน
ดําเนินการและเอื้ออํานวยใหเกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบตางๆ เพื่อให ประชาชนไดแสดงความ
คิดเห็นและมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
1.7 เปนผูนําและเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาทองถิ่น ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ
เขาใจและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
1.8 รวมจัดทําโครงการตางๆ รวมกับประชาชนในพื้นที่ เชน โครงการกองทุนหมูบานโครงการ
ชุมชนพอเพียง โครงการ S M L เปนตน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพื้นที่และเสริมสรางใหเปนชุมชน
ที่เขมเข็ง
1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ
ที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกขแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กและเยาวชนที่
ดอยโอกาส เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2. ดานการบริการ
2.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว เพื่อ
นําไปใชประโยชนในการหาขอบกพรองและหาแนวทางปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานคราวตอไป
2.2 ตอบปญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรวมมือและความเขาใจที่ดีตอกันทุกฝาย
2.3 ติดตอประสานงานหนวยงานองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อบริการชวยเหลือ บําบัด แกไข
ปญหาแกชุมชน ประชาชนในทุกดาน
2.4 เผยแพรประชาสัมพันธผลงานการดําเนินงาน วิธีการ งานพัฒนาชุมชนเพื่อสรางความรู
ความเขาใจและกระตุนปลูกฝงใหประชาชนมีความสนใจใหความรวมมือ มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และมี
ทัศนคติที่ดีตอองคกร ตอชุมชน
2.5 ใหคําแนะนําตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบใหแกหนวยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูสนใจไดรับทราบขอมูลและใหความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,
ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาที่ก.จ.,
ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
ระยะเวลาการจาง
การจาง

ทําสัญญาจางไมเกินคราวละ 4 ป และไมกอนวันที่ ก.ท.จังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติใหความเห็นชอบ

อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง
1. คุณวุฒิ ปวช. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท
2. คุณวุฒิ ปวท. อัตราคาตอบแทนเดือนละ 10,840.-บาท
3. คุณวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ อัตราคาตอบแทนเดือนละ 11,500.-บาท
สิทธิประโยชน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงาน
จาง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547

ภาคผนวก ข
แนบทายประกาศประกาศเทศบาลตําบลชะเมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจของเทศบาลตําบลชะเมา
ลงวันที่ 27 กันยายน 2560
พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ)
1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ที่
สมรรถนะ
1 ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จํานวน 50 ขอ
(1) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันดานการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
(2) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล
- การคิดคํานวณ อนุกรม การสรุปความ จับประเด็น
วิเคราะหเหตุการณ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
(3) วิชาภาษาไทย ทดสอบความรู ความสามารถในการใชภาษา
การอานจับใจความ สรุปความ การตีความ การเลือกใชภาษา
กลุมคํา การสะกดคํา ประโยค การแตงประโยค และคําศัพท
(4) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(5) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
(6) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2 ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) จํานวน 50 ขอ
(1) ขอมูลขาวสารของทารงราชการ พ.ศ.2540
(2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
(3) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(4) ความรูเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
(5) ความรูที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
3 ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.)
(1) ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
(2) ดานมนุษสัมพันธ
(3) ดานความคิดริเริ่ม/ดานปฏิภาณไหวพริบ
(4) ดานคุณธรรม/จริยธรรม
(5) ความสามารถในการวิเคราะห จับประเด็น และวิธีคิดที่เปน
ระบบ ทักษะปฏิบัติงาน
รวม

คะแนนเต็ม
100

วิธีการประเมิน
ใชวิธีการสอบขอเขียน
(ผานเกณฑรอยละ 60)

100

ใชวิธีการสอบขอเขียน
(ผานเกณฑรอยละ 60)

100

ใชวิธีสอบสัมภาษณ
(ผานเกณฑรอยละ 60)

300

ภาคผนวก ข
แนบทายประกาศประกาศเทศบาลตําบลชะเมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจของเทศบาลตําบลชะเมา
ลงวันที่ 27 กันยายน 2560
พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ)
2. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
ที่
สมรรถนะ
1 ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จํานวน 50 ขอ
(1) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันดานการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
(2) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปเหตุผล
- การคิดคํานวณ อนุกรม การสรุปความ จับประเด็น
วิเคราะหเหตุการณ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
(3) วิชาภาษาไทย ทดสอบความรู ความสามารถในการใชภาษา
การอานจับใจความ สรุปความ การตีความ การเลือกใชภาษา
กลุมคํา การสะกดคํา ประโยค การแตงประโยค และคําศัพท
(4) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(5) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
(6) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2 ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) จํานวน 50 ขอ
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2553
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
(6) ความรูที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตําแหนง เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
3 ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.)
(1) ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
(2) ดานมนุษยสัมพันธ
(3) ดานความคิดริเริ่ม/ดานปฏิภาณไหวพริบ
(4) ดานคุณธรรม/จริยธรรม
(5) ความสามารถในการวิเคราะห จับประเด็น และวิธีคิดที่เปน
ระบบ ทักษะปฏิบัติงาน
รวม

คะแนนเต็ม
100

วิธีการประเมิน
ใชวิธีการสอบขอเขียน
(ผานเกณฑรอยละ 60)

100

ใชวิธีการสอบขอเขียน
(ผานเกณฑรอยละ 60)

100

ใชวิธีสอบสัมภาษณ
(ผานเกณฑรอยละ 60)

300

