ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
-------------------------ด้ว ยจังหวัด เพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน
๒552 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ 1399/2564 ลงวั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2564 คาสั่ งกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ที่ 828/2564 ลงวั น ที่ 30
มิถุนายน 2564 และคาสั่งกรมปูองกันและบรรเทา สาธารณภัย ที่ 371/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564
มอบอานาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการเฉพาะกิจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคาสั่งจังหวัด เพชรบูรณ์
ที่ 1474/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 หน่วยที่รับสมัคร ชื่อกลุ่มงาน ชื่อตาแหน่ง สังกัด อัตราว่าง ค่าตอบแทน หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
หน่วยที่ 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป
สังกัดสานักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
อัตราว่าง 6 อัตรา
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1)
หน่วยที่ 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน
สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
อัตราว่าง 6 อัตรา
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2)
หน่วยที่ 3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่งพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สังกัดสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์
อัตราว่าง 6 อัตรา
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3)
1.2 สิทธิประโยชน์ และระยะเวลาการจ้าง
สิทธิประโยชน์
การกาหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเว้นเฉพาะสิทธิการลา
เพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งกาหนดไว้ไม่เกิน ๑๒0 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการจ้างงานที่
กาหนดไว้ไม่เกิน ๑ ปี
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ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ทาสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๕
ตามที่ คพร. กาหนด และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการเฉพาะกิจที่ส่วนราชการกาหนด หากไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เ กี่ยวข้อง
อาจพิจารณาเลิกจ้างได้ทันที
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็ น ผู้ ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ในวัน ที่ทาสั ญญาจ้าง ผู้ที่ผ่ านการเลื อกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดื อน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร จังหวัด เพชรบูรณ์ไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ
เพื่ อ เลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานราชการเฉพาะกิ จ ทั้ ง นี้ ตามหนั ง สื อ กรมสารบรรณ คณะรั ฐ มนตรี ฝุ า ยบริ ห าร
ที่ นว ๘9/๒๕01 ลงวัน ที่ ๒๗ มิถุน ายน ๒๕01 และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่ งมหาเถรสมาคม ลงวัน ที่
1๗ มีนาคม ๒๕๓๘
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2
ตาแหน่ง พนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3
3. การรับสมัครสอบ
3.1 รั บ สมั ค รสอบทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ตั้ ง แต่ วั น ที่ 9 – 16 กรกฎาคม 2564 ไม่ เ ว้ น
วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของจังหวัด www.phetchabun.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย” หรือ “ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด” โดยผู้มีคุณสมบัติ
ข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กาหนด ให้ดาเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ www.phetchabun.go.th
(2) ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่กาหนด และเมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะออกใบสมัครให้โดยอัตโนมัติ
/(3) อัปโหลด...
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(3) อัปโหลดเอกสารการสมัครผ่านระบบรับสมัคร ประกอบด้วย
(3.1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด

(3.2) สาเนาใบปริญญาบัตร จานวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้ รับอนุมัติให้เป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบคือในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจโดย
จะต้องอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
(3.3) สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จานวน 1 ฉบับ
(3.4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ในกรณี
ชื่อ - สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ส าหรั บ ส าเนาเอกสารหลั ก ฐานให้ ผู้ ส มั ค รเขี ย นค ารั บ รองว่ า “ส าเนาถู ก ต้ อ ง”
พร้อมลงชื่อ วันที่ ในเอกสารทุกฉบับ ไว้มุมบนด้านขวาของเอกสารทุกหน้าให้เรียบร้อย
(4) พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 หรือจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบ File หากต้องการ
พิมพ์ใบสมัครในภายหลัง
3.2 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยไม่สามารถขอแก้ไขข้อมูล
การสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงตาแหน่งที่สมัครได้ภายหลัง
4. เงื่อนไขในการสมัคร
4.1 ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทุกตาแหน่งที่ตนเองมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้
4.2 ผู้ส มัครเข้ารับ การเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็น ผู้ มีคุณสมบั ติทั่ว ไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อัน เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
4.3 การสมัค รสอบตามขั้น ตอนในข้อ 3 ถือ ว่า ผู้ส มัค รเป็น ผู ้ล งลายมือ ชื่อ และรับ รอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
จังหวัดเพชรบูรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
ณ สานักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสานักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ และทาง www.phetchabun.go.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
จังหวัดเพชรบูรณ์จะดาเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการพิจารณาแฟูมผลงาน
(Portfolio) คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
/6.1 การสัมภาษณ์...

-46.1 การสัมภาษณ์รายบุคคล (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งที่สมัคร โดยประเมินจาก
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริ บ บุคลิ กภาพ และพฤติกรรมของผู้ เข้ารับการประเมิน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
6.2 การพิจารณาแฟูมผลงาน (Portfolio) (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
เป็ น การพิจ ารณาจากแฟูมผลงาน (Portfolio) ของผู้ ที่เข้ารับการประเมินรายบุคคล
จานวนไม่เกิน 5 หน้า โดยจัดทาแฟูมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่สมัคร (แยกตามตาแหน่งและ
หน่วยงานที่สมัคร) ซึ่งอย่างน้อยควรประกอบไปด้วย
(1) ประวัติส่วนตัว
(2) ประวัติการศึกษา
(3) ประวัติกิจกรรมหรือประสบการณ์ทางานที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่สมัคร
(4) ผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับทั้งในขณะที่กาลังศึกษาอยู่หรือในขณะทางาน
(5) เหตุผลและความสนใจที่เลือกสมัครในตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการประเมิน
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ การประเมินให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผล
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดเพชรบูรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ สานักงาน
จังหวัดเพชรบูรณ์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เพชรบูรณ์ และทาง www.phetchabun.go.th โดยเรียงตามลาดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการเสือกสรรจาก
มากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่ วัน
ประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี โดยจะต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565
ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวใช้สาหรับการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจเท่านั้น
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดเพชรบูรณ์โดยสานักงานจังหวัด หรือสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือสานักงาน
ปู องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จั งหวัด จะจัด ทาสัญ ญาจ้า งผู้ผ่า นการเลือ กสรรตามลาดับ ที่ใ นบัญ ชีร ายชื่อ
ผู้ผ่า นการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ การทาสัญญาจ้าง
พนักงานราชการเฉพาะกิจ มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทาสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565
ตามที่ คพร. กาหนด และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานราชการที่ได้รับการจ้างตามกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ถือเป็น
การจ้างงานเฉพาะคราว เพื่อบรรเทาสถานการณ์การว่างงานในระยะสั้น ดังนั้น พนักงานราชการที่ได้รับการจ้างงาน
ตามกรอบอัต รากาลัง พนัก งานราชการเฉพาะกิจ ไม่ส ามารถเรีย กร้อ งหรือ ขอปรับ เปลี ่ย นสถานภาพเป็น
บุคลากรภาครัฐประเภทอื่นได้ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการตามกรอบปกติ
หรื อกรอบทดแทน) ทั้งนี้ การทาสัญญาจ้ างพนักงานราชการเฉพาะกิจดังกล่ าวจะทาได้เมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว
/10. การขอทราบ...

-510. การขอทราบผลคะแนนในการสรรหาและเลือกสรร
การประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัด
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด กรณีที่ผู้สมัครสอบมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย สามารถขอทราบคะแนนของตนเองได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดเพชรบูรณ์จะดาเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่ว ยเหลือให้ผู้สมัครได้รับการขึ้นบัญชีได้ หรือมีพฤติการณ์ในทานองเดียวกันนี้
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบด้วย เพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายกฤษณ์ คงเมือง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
---------------------------------กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป

ตาแหน่ง

พนักงานบริหารงานทั่วไป

สังกัด

สานักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

1. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) ศึ ก ษา รวบรวม วิ เ คราะห์ และประมวลนโยบายของรั ฐ บาลและสถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคม เพื่อนามาสรุปเสนอประกอบการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เปูาหมาย แผนงาน โครงการ
และงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(2) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ แนวทางและข้ อกฎหมายด้า นการบริห ารทรัพยากรบุคคล เพื่ อ
กลั่นกรองเรื่องและปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
(3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ งานให้คาปรึกษาแนะนากับประชาชน การ
ประสานเร่งรัดติดตามการดาเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ และการประสานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม
ภารกิจของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี งานประเพณี และงานประชาสัมพันธ์ของ
จังหวัด
(5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี งานประเพณี และงานประชาสัมพันธ์ของ
จังหวัด
(6) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารทางการเงินและบัญชี รวบรวมรายละเอียดการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสาคัญทางการเงิน
(7) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
(8) ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การประสานงานกั บ หน่ ว ยงานและบุ ค คลต่ า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านกิจการต่างประเทศของจังหวัด
(9) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร การกลั่น กรองเรื่อง การเตรียมเอกสารสาหรับ
การประชุม
(10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ค่าตอบแทน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
******************************

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
----------------------------------กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป

ตาแหน่ง

นักพัฒนาชุมชน

สังกัด

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

1. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ป ฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในมิติของปัญหาทางสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ การเข้าถึง
บริการภาครัฐ และสภาพปัญหาอื่น ๆ ที่พบในชุมชน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ในการปฏิบัติงานจริงขึ้นอยู่กับภารกิจงานของต้นสังกัดในการ
มอบหมายงานให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้)
1) ด้านการปฏิบัติ
(1) ศึกษา วิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติของปัญหาทางสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา
รายได้ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และสภาพปั ญหาอื่น ๆ ที่พบในชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน การบริหารจัดการ
การกาหนดแนวทางตามที่ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) กาหนด และสนับสนุนศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.)
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการดาเนินงานในพื้นที่เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้า พร้อมกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวั ย ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางที่ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) กาหนด
(3) ติดต่อประสานงานเชิงบูรณาการและเชื่อมโยงความช่วยเหลือในด้านงบประมาณ การบริหารจัดการ
และการสนับ สนุน อื่น ๆ ของหน่ วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่ว นที่มีภารกิจตามสภาพปัญหาของครัว เรือน โดยยึด
กลุ่มเปูาหมายระดับครัวเรือนหรือระดับบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหารายกรณี และ/
หรือรายกลุ่ม และ/หรือรายหมู่บ้าน/ชุมชน
(4) ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้
ชุมชนสามารถค้นหาปัญหา วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนชุมชน และดาเนินการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของตนเองและชุมชนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
(5) สนับสนุนและดาเนินการสร้างเครื่องมือ คู่มือการดาเนินงาน แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุน
ศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.)
(6) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้
ของชุมชนให้สามารถต่อยอดขยายผลไปใช้ประโยชน์ในงานหรือกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ของ
ชุมชนได้
(7) สนับสนุนและดาเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทาระบบฐานข้อมูลและระบบรายงาน การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการสร้างสื่อผสมและสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน ศูนย์ขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.)
/(8) สนับสนุน...

-2(8) สนับสนุนและประสานงาน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินการ และรายงานผล
ของศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒ นาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
(ศจพ.จ.) และคณะกรรมการบริหารศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอาเภอ (ศจพ.อ.)
(9) ทาหน้าที่สนับสนุนฝุายเลขานุการศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่ว งวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.)
(10) การพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ออนไลน์
(11) การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2) ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รั บ ผิดชอบ และร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่ว ยงาน รวมทั้ง
หน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน เพื่อให้
การดาเนินงานคุณภาพชีวิตเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3) ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษาแนะนาด้านงานพัฒนาชีวิตแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่
สนใจ หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
ส่วนรวม
(2) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูล รายงานผล ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่าย
องค์กรชุมชน และชุมชน
2. ค่าตอบแทน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
******************************

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
----------------------------------กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป

ตาแหน่ง

พนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สังกัด

สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์

1. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ สารวจ และจัดทาฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย พื้นที่เสี่ยงภัย สภาพภูมิประเทศ
เพื่อใช้ประกอบการวางแผนปูองกันและปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) ติดตาม เร่งรั ดการปฏิบั ติการปูองกัน บรรเทา และฟื้นฟูบูรณะสภาพภายหลั งจากที่ภาวะ
ฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไป เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดารงชีวิต และสภาวะวิถี
เป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ โดยการบูรณาการจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
(3) ดูแลการปฏิบัติงานการเฝูาระวัง รับแจ้งเหตุ แจ้งเตือนภัย รายงาน และติดตามสถานการณ์
สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งประเมินและรายงานระดับความรุนแรงและผลกระทบชั้นต้นของสาธารณภัย
(4) ดาเนินการและประสานงานในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
(5) ดาเนินการฝึกซ้อมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการฝึกซ้อมแผน การซักซ้อม
และการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความพร้อมและเพิ่มพูน
ศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร นาไปสู่การปรับปรุงแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
แผนปฏิบัติการ และแผนเชิญเหตุให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
(6) สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานของกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)
ทีมกู้ชีพกู้ภัย และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
(7) บริหารจัดการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย อพยพ และกู้ชีพกู้ภัยในสภาวะฉุกเฉิน
โดยบูรณาการจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
(8) รวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน/โครงการใน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(9) ตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
(10) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้สานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ค่าตอบแทน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
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