
 
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   เรื่อง  รับสมัครสอบบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการเฉพาะกิจ  

สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
-------------------------------------------------- 

ดวยจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ
เฉพาะกิจ กลุมงานบริหารท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ              
และเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ                       
พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. ๒552 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2564 
คำสั่ งสำนั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  1399 /2564 ลงวั น ท่ี  25 มิ ถุนายน พ .ศ. 2564 
คำสั่งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ี 371/2564 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และคำสั่ง       
กรมการพัฒนาชุมชน ท่ี 868/2564 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มอบอำนาจการบริหารงานบุคคล             
ของพนักงานราชการเฉพาะกิจใหผูวาราชการจังหวัด และคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 2325/2564                    

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการเฉพาะกิจ       
สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

๑. ช่ือกลุมงาน ตำแหนง และรายละเอียดการจางงาน 
 1.1 หนวยท่ีรับสมัคร ช่ือกลุมงาน ช่ือตำแหนง สังกัด อัตราวาง คาตอบแทน หนาท่ี

ความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ
 หนวยท่ี 1 กลุมงานบริหารท่ัวไป ตำแหนงพนักงานบริหารงานท่ัวไป 
  สังกัดสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  อัตราวาง  6 อัตรา 
  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศท่ี 1) 

 หนวยท่ี 2 กลุมงานบริหารท่ัวไป ตำแหนงนักพัฒนาชุมชน 
  สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  อัตราวาง  6 อัตรา 
  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศท่ี 2) 

 หนวยท่ี 3 กลุมงานบริหารท่ัวไป ตำแหนงพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  สังกัดสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  อัตราวาง  6 อัตรา 
  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศท่ี 3) 
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 1.2 สิทธิประโยชน และระยะเวลาการจาง 
  สิทธิประโยชน 
  การกำหนดใหไดรับสิทธิประโยชนใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยยกเวน      
เฉพาะสิทธิการลาเพ่ือไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ ซ่ึงกำหนดไวไมเกิน ๑๒0 วัน เพ่ือใหสอดคลอง               
กับระยะเวลาการจางงานท่ีกำหนดไวไมเกิน ๑ ป 

 

  ระยะเวลาการจาง 
  ระยะเวลาไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตวันท่ีทำสัญญาจาง หรือไมเกินวันท่ี ๓0 กันยายน ๒๕๖๕ 

ตามท่ี คพร. กำหนด และไมมีการตอสัญญาจาง ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรม
การปฏิบั ติงานของพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยให เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการเฉพาะกิจท่ีสวนราชการกำหนด หากไมเหมาะสมหรือไมเปนไปตามระเบียบ 
ท่ีเก่ียวของอาจพิจารณาเลิกจางไดทันที 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร  
 ๒.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
  (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (๔) ไมเปนผู ท่ีมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ              

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  (๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี 

ในพรรคการเมือง 
  (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกเพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  หมายเหตุ ในวันท่ีทำสัญญาจาง ผู ท่ีผานการเลือกสรรจะตองไมเปนขาราชการ              

หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง
ของราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนำใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรค 
ท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค มายื่นดวย 

  สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไมรับสมัครสอบและไมอาจ  
ใหเขาสอบเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการเฉพาะกิจ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝาย
บริหารท่ี นว ๘9/๒๕01 ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕01 และตามความในขอ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม                
ลงวันท่ี 1๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
  ตำแหนงพนักงานบริหารงานท่ัวไป           ตามเอกสารแนบทายประกาศท่ี 1 
  ตำแหนงนักพัฒนาชุมชน            ตามเอกสารแนบทายประกาศท่ี 2 
  ตำแหนงพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตามเอกสารแนบทายประกาศท่ี 3 
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 3. การรับสมัครสอบ 
3.1 รั บสมั ครสอบทางอิ นเทอร เน็ ต ตั้ งแต วั นท่ี  12   กรกฎาคม 2564 ถึ งวั นท่ี                                      

18  กรกฎาคม  2564  ไม เว น วั น ห ยุ ด ร า ช ก า ร  ท่ี เว็ บ ไซ ต ข อ ง จั ง ห วั ด น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
http://www.nakhonsithammarat.go.th หัวขอ “การรับสมัครสอบบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย”  โดยผูมีคุณสมบัติขางตนและประสงคจะสมัครสอบแขงขัน                
ตามเง่ือนไข หลักเกณฑและวิธีการสอบท่ีกำหนดใหดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1)  เปดเว็บไซต  http://www.nakhonsithammarat.go.th 
 (2) ใหผูสมัครกรอกขอมูลการสมัครสอบใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามข้ันตอน 

ท่ีกำหนด และเม่ือยืนยันขอความท่ีไดกรอกแลว ระบบจะออกใบสมัครใหโดยอัตโนมัติ 
  (3) อัปโหลดเอกสารการสมัครผานระบบรับสมัคร ประกอบดวย 
   (3.1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ ถายไมเกิน 1 ป   
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 
   (3.2) สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรง
ตามประกาศรับสมัคร โดยตองเปนผูสำเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติใหเปนผูสำเร็จการศึกษาจากผูมีอำนาจ
อนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบคือในวันท่ี 18  กรกฎาคม  2564   
       ท้ังนี้ กรณีท่ีไมสามารถนำหลักฐานดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได ก็ใหนำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชา ท่ีสำเร็จการศึกษาและวัน ท่ี ท่ี ได รับอนุ มัติ                  
จากผูมีอำนาจโดยจะตองอนุมัติภายในวันปดรับสมัครมายื่นแทน 
    (3.3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ  
      (3.4) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เชน ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ในกรณีชื่อ - สกุล 
ในเอกสารไมตรงกัน) เปนตน จำนวนอยางละ 1 ฉบับ 
   สำหรับสำเนาเอกสารหลักฐานใหผูสมัครเขียนคำรับรองวา “สำเนาถูกตอง”  
พรอมลงชื่อ วันท่ี ในเอกสารทุกฉบับ ไวมุมบนดานขวาของเอกสารทุกหนาใหเรียบรอย  
  (4) พิมพใบสมัครลงในกระดาษ A4 หรือจัดเก็บขอมูลไวในรูปแบบ File หากตองการ

พิมพใบสมัครในภายหลัง  
 3.2 ผูสมัครสอบสามารถสมัครสอบไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น โดยไมสามารถขอแกไขขอมูล
การสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงตำแหนงท่ีสมัครไดภายหลัง 

 4. เง่ือนไขในการสมัคร 
 4.1 ผูสมัครสามารถสมัครไดทุกตำแหนงท่ีตนเองมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้ 
 4.2 ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง             
วา เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตำแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทำให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสำหรับผูนั้น 
 4.3 การสมัครสอบตามข้ันตอนในขอ 3 ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อและรับรองความ
ถูกตองของขอมูลดังกลาวตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จ 
ตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
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 5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ 
และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2564                          
ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  และทางเว็บไซต  http://www.nakhonsithammarat.go.th 

 6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงท่ีสมัครเขารับการเลือกสรรดวยวิธีการสอบสัมภาษณ และการพิจารณา
แฟมผลงาน (Portfolio) คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบงออกเปน 

 6.1 การสัมภาษณรายบุคคล (คะแนนเต็ม  70  คะแนน) 
     เปนการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงท่ีสมัคร โดยประเมิน
จากประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคม สิ่งแวดลอม ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูเขารับการประเมิน เพ่ือใหไดบุคคลท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง 
 6.2 การพิจารณาแฟมผลงาน (Portfolio) (คะแนนเต็ม  30  คะแนน) 
  เปนการพิจารณาจากแฟมผลงาน (Portfolio) ของผูท่ีเขารับการประเมินรายบุคคล 
จำนวนไมเกิน 5 หนา โดยจัดทำแฟมผลงาน (Portfolio) ท่ีเก่ียวของกับตำแหนงท่ีสมัคร (แยกตามตำแหนง
และหนวยงานท่ีสมัคร) ซ่ึงอยางนอยควรประกอบไปดวย  
  (1) ประวัติสวนตัว  
  (2) ประวัติการศึกษา  
  (3) ประวัติกิจกรรมหรือประสบการณทำงานท่ีเปนประโยชนและเก่ียวของกับตำแหนงท่ีสมัคร 
   (4) ผลงานหรือรางวัลท่ีเคยไดรับท้ังในขณะท่ีกำลังศึกษาอยูหรือในขณะทำงาน  
   (5) เหตุผลและความสนใจท่ีเลือกสมัครในตำแหนงท่ีสมัครเขารับการประเมิน 

 7. เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีจะถือวาเปนผู ท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไมต่ำกวารอยละ 60 ท้ังนี้ การประเมินใหคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล  

 8. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
  จั งห วัด นครศรี ธรรมราช  จะประกาศรายชื่ อ ผู ผ าน การ เลื อกสรรตามลำดั บ                        
คะแนนสอบ ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน                  
ต ำบ ล ใน เมื อ ง  อ ำ เภ อ เมื อ งน ค รศ รี ธ ร ร ม ร าช  จั งห วั ด น ค รศ รี ธ ร ร ม ร าช  แ ล ะ ท า ง เว็ บ ไซ ต  
http://www.nakhonsithammarat.go.th  โดยเรียงตามลำดับคะแนนรวมของผูสอบผานการเลือกสรร                  
จากมากไปนอย ในกรณีท่ีมีคะแนนรวมเทากัน ใหผู ท่ีไดรับเลขประจำตัวสอบ กอนเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา                  
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกำหนด 1 ป นับแตวันข้ึนบัญชี                
หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตำแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี โดยจะตองไมเกินวันท่ี   
30 กันยายน 2565 ท้ังนี้ บัญชีดังกลาวใชสำหรับการจางพนักงานราชการเฉพาะกิจเทานั้น 
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 9. การจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสำนักงาน                    
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช       
จะจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรรตามลำดับท่ีในบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพ่ือจัดจางเปนพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ท้ังนี้ การทำสัญญาจางพนักงานราชการเฉพาะกิจ มีระยะเวลา                   
ไมเกิน 1 ป นับต้ังแตวันท่ีทำสัญญาจาง หรือไมเกินวันท่ี 30 กันยายน 2565 ตามท่ี คพร. กำหนด และไมมี                  
การตอสัญญาจาง  
  พนักงานราชการท่ีไดรับการจางตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ                      
ถือเปนการจางงานเฉพาะคราว เพ่ือบรรเทาสถานการณการวางงานในระยะสั้น ดังนั้น พนักงานราชการท่ีไดรับ      
การจางงานตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ไมสามารถเรียกรองหรือขอปรับเปลี่ยนสถานภาพ 
เปนบุคลากรภาครัฐประเภทอ่ืนได (ขาราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว หรือพนักงานราชการตามกรอบ
ปกติหรือกรอบทดแทน) ท้ังนี้ การทำสัญญาจางพนักงานราชการเฉพาะกิจดังกลาวจะทำไดเม่ือไดรับการจัดสรร
งบประมาณเรยีบรอยแลว   

 10. การขอทราบผลคะแนนในการสรรหาและเลือกสรร 
การประกาศข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการเฉพาะกิจ 

สังกัดกระทรวงมหาดไทยใหเปนท่ีสุด กรณีท่ีผูสมัครสอบมีขอสงสัยเก่ียวกับผลการเลือกสรรเพ่ือจัดจาง                    
เปนพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยสามารถขอทราบคะแนนของตนเองได ภายใน 30 วัน 
นับจากวันท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดประกาศข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร 

  จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการสอบแขงขันดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค 
ดังนั้ น  หากมีผู ใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหผู ส มัครได รับการข้ึนบัญชี ได  หรือมีพฤติการณ                            
ในทำนองเดียวกันนี้  โปรดอยาไดหลงเชื่อ และแจงใหผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบดวย                      
เพ่ือดำเนินการตามกฎหมายตอไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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เอกสารแนบทายประกาศท่ี 1  
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันท่ี  5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

---------------------------------- 

กลุมงาน    บริหารท่ัวไป 

ตำแหนง   พนักงานบริหารงานท่ัวไป 

สังกัด   สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัตแิละหนาท่ีความรับผิดชอบ 
  1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคม เพ่ือนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร เปาหมาย แผนงาน โครงการ  
และงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด 
    2. ศึกษา รวบรวม วิเคราะหแนวทางและขอกฎหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
กลั่นกรองเรื่องและปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด  
    3. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข งานใหคำปรึกษาแนะนำกับประชาชน                      
การประสานเรงรัดติดตามการดำเนินงานแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกข และการประสานการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ตามภารกิจของศูนยดำรงธรรมจังหวัด 
         4. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี งานประเพณี และงานประชาสัมพันธ                  
ของจังหวัด 

      5. ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การรับสงและลงทะเบียนหนังสือ การจัดทำ
หนังสือโตตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกขอมูล รวบรวมขอมูล ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ และงาน                
บริการท่ัวไป 
      6. ปฏิบัติงานเก่ียวกับเอกสารทางการเงินและบัญชี รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ
รายจายประจำป รวมท้ังตรวจสอบความถูกตองของเอกสารสำคัญทางการเงิน  
          7. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมและดูแลพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ี 
         8. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการประสานงานกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศเพ่ือสนับสนุนงานดานกิจการตางประเทศของจังหวัด  
         9. ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานเลขานุการของผูบริหาร การกลั่นกรองเรื่อง การเตรียมเอกสาร    
สำหรับการประชุม  
      10. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
2. คาตอบแทน 
  อัตราคาตอบแทน  18,000 บาทตอเดือน ตลอดสัญญาการจางงาน 

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาท่ี ก.พ. รับรอง 
 
 

****************************** 
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เอกสารแนบทายประกาศท่ี 2  
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันท่ี  5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
----------------------------------- 

กลุมงาน    บริหารท่ัวไป 

ตำแหนง   นักพัฒนาชุมชน 

สังกัด   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัตแิละหนาท่ีความรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในมิติของปญหาทางสุขภาพ ความเปนอยู การศึกษา รายได การเขาถึง
บริการภาครัฐ และสภาพปญหาอ่ืน ๆ ท่ีพบในชุมชน ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย  

   โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ (ในการปฏิบัติงานจริงข้ึนอยูกับภารกิจงาน  
ของตนสังกัดในการมอบหมายงานใหปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได) 

1. ดานการปฏิบัติการ 
       (1) ศึกษา วิเคราะหการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในมิติของปญหาทางสุขภาพ ความเปนอยู 
การศึกษา รายได การเขาถึงบริการภาครัฐ และสภาพปญหาอ่ืน ๆ  ท่ีพบในชุมชน เพ่ือจัดทำแผนงาน การบริหารจัดการ 
การกำหนดแนวทางตามท่ีศูนยอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) กำหนด และสนับสนุนศูนยขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.)   
      (2) สงเสริม สนับสนุน และบูรณาการการดำเนินงานในพ้ืนท่ีเพ่ือใหมีการขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ พรอมกับการพัฒนาคนในทุกชวงวัย ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางท่ีศูนยอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และศูนยขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) กำหนด 
      (3) ติดตอประสานงานเชิงบูรณาการและเชื่อมโยงความชวยเหลือในดานงบประมาณ             
การบริหารจัดการ และการสนับสนุนอ่ืน ๆ  ของหนวยงานตาง ๆ  ทุกภาคสวนท่ีมีภารกิจตามสภาพปญหาของครัวเรือน
โดยยึดกลุมเปาหมายระดับครัวเรือนหรือระดับบุคคลท่ีผานการตรวจสอบแลว เพ่ือดำเนินการแกไขปญหารายกรณี 
และ/หรือรายกลุม และ/หรือรายหมูบาน/ชุมชน 
        (4) สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 
เพ่ือใหชุมชนสามารถคนหาปญหา วิเคราะห ตัดสินใจ วางแผนชุมชน และดำเนินการรวมกัน เพ่ือแกไขปญหา              
ความตองการของตนเองและชุมชนไดอยางเหมาะสม ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับชุมชน 
       (5) สนับสนุนและดำเนินการสรางเครื่องมือ คูมือการดำเนินงาน แนวทางการปฏิบัติงาน               
เพ่ือสนับสนุนศูนยขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัด (ศจพ.จ.) 
       (6) สงเสริม สนับสนุน และดำเนินการดานการจัดการความรู เพ่ือสรางและพัฒนาระบบการ
จัดการความรูของชุมชนใหสามารถตอยอดขยายผลไปใชประโยชนในงานหรือกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานตาง ๆ ของชุมชนได 

/ (7) สนับสนุน… 
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       (7) สนับสนุนและดำเนินการรวบรวมขอมูล จัดทำระบบฐานขอมูลและระบบรายงาน                  
การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล รวมถึงการสรางสื่อผสมและสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนศูนยขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 
       (8 ) สนับสนุนและประสานงาน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินการ                  
และรายงานผลของศูนยขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัด (ศจพ.จ.) และคณะกรรมการบริหารศูนยขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) 
       (9) ทำหนาท่ีสนับสนุนฝายเลขานุการศูนยขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 
       (10) การพัฒนาและสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชนและสินคา OTOP ออนไลน  
       (11) การสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

2. ดานการวางแผน  
       วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ และรวมดำเนินการวางแผนการทำงานของหนวยงาน 
รวมท้ังหนวยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ผูนำชุมชน กลุม องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และชุมชน เพ่ือให
การดำเนินงานคุณภาพชีวิตเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 

3. ดานการประสานงาน  
       (1) ประสานการทำงานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด  
       (2) ชี้แจง ใหขอคิดเห็น และใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล                       
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  

4. ดานการบริการ  
       (1) ใหคำปรึกษาแนะนำดานงานพัฒนาชีวิตแกหนวยงานภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ                 
หรือบุคคลท่ีสนใจ หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน             
แกตนเองและสวนรวม  
       (2) เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล สารสนเทศ ฐานขอมูล รายงานผล ขาวสารเก่ียวกับ                   
การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือใหบริการแกหนวยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผูนำชุมชน กลุม องคกรชุมชน 
เครือขายองคกรชุมชน และชุมชน 

5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
2. คาตอบแทน 
  อัตราคาตอบแทน  18,000 บาทตอเดือน ตลอดสัญญาการจางงาน 

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาท่ี ก.พ. รับรอง 
 
 

****************************** 
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เอกสารแนบทายประกาศท่ี 3  
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันท่ี  5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
----------------------------------- 

กลุมงาน    บริหารท่ัวไป 

ตำแหนง   พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สังกัด   สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัตแิละหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 (๑)  ศึกษา วิเคราะห สำรวจ และจัดทำฐานขอมูลดานสาธารณภัย พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย สภาพภูมิประเทศ 

เพ่ือใชประกอบการวางแผนปองกันและปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (๒)  ติดตาม เรงรัดการปฏิบัติการปองกัน บรรเทา และฟนฟูบูรณะสภาพภายหลังจากท่ีภาวะ

ฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทาลงหรือไดผานพนไป เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต  และสภาวะวิถีเปนอยู     

ของชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยใหกลับคืนสูสภาวะปกติ โดยการบูรณาการจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

  (๓) ดูแลการปฏิบัติงานการเฝาระวัง รับแจงเหตุ แจงเตือนภัย รายงาน และติดตามสถานการณ  

สาธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมท้ังประเมินและรายงานระดับความรุนแรงและผลกระทบข้ันตนของสาธารณภัย 

 (๔) ดำเนินการและประสานงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีอยางเปนระบบ 

  (๕)  ดำเนินการฝกซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเปนการฝกซอมแผน การซักซอม 

และการฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจำเปนของแตละหนวยงาน เพ่ือสรางความพรอมและเพ่ิมพูน

ศักยภาพของหนวยงานและบุคลากร นำไปสูการปรับปรุงแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ 

แผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

 (๖)  สนับสนุนและสงเสริมการดำเนินงานของกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  

ทีมกูชีพกูภัย และภาคีเครือขายภาคประชาชน 

 (๗)  บริหารจัดการใหความชวยเหลือเบื้องตนแกผูประสบภัย อพยพ และกูชีพกูภัย 

ในสภาวะฉุกเฉิน โดยบูรณาการจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

 (๘)  รวบรวมขอมูล เพ่ือเผยแพรและถายทอดองคความรูท่ีเก่ียวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ 

ในดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (๙)  ตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ ยานพาหนะใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 

 (๑๐) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหสำนักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุภารกิจท่ีกำหนดไว 

2. คาตอบแทน 
  อัตราคาตอบแทน  18,000 บาทตอเดือน ตลอดสัญญาการจางงาน 

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาท่ี ก.พ. รับรอง 

****************************** 


