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1. กรมฯ ประกาศรับสมัคร และแจ้งแนว
ทางการดาเนินการคัดเลือกฯ
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7. คณะกรรมการประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ส่งผล
คะแนนให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับ
จังหวัด
8. จังหวัดประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
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ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

หน่วยปฏิบัติ
กรมฯ

ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด/สพจ.

วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ)

สพจ./สพอ.

ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด/สพจ.

ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สพจ.

ระหว่ า งวั น ที่ 25 – 29 พฤศจิ กายน
๒๕๖๓
ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

สพจ./สพอ.

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จังหวัด/สพจ.

วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๓

จังหวัด/สพจ.

1. กรมฯ หมายถึง กรมการพัฒนาชุมชน
2. สพจ. หมายถึง สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 73 จังหวัด
(ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสิงห์บุรี)
3. สพอ. หมายถึง สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ 575 อาเภอ
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สพจ./สพอ.

กำรดำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติภำรกิจตำมโครงกำรพัฒนำพื้นที่
ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล”
1. ควำมเป็นมำ
ตามที่ พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป ซึ่งมีการกาหนดแผนงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยกลุ่มที่ 3 มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานราก เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ สาหรับการนาไปสู่รูปธรรมความสาเร็จ ต่อการฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อน
กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้า และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง 7 ภาคี ได้น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงลงสู่ การปฏิบั ติอย่ างเป็ นขั้นตอน ตามกลไกการขับเคลื่ อนสื บสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูป
ประเทศ โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนา มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครัวเรือนและพัฒนาคนให้มีความรู้และ
ปรับตัวให้สามารถดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีอาชีพ สร้างรายได้ ท่ามกลางวิกฤตโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ด้วยการจั ดทาโครงการที่ประยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชาและน้อมนาเอาทฤษฎีใหม่กว่า 40 ทฤษฎี
ที่ทรงพระราชทานไว้ ให้ ในการแก้ไ ขปั ญหาด้ านเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อมมาประยุ กต์ กับ แนวคิ ด
การพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง
นา โมเดล” สร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกับหมู่บ้านในภูมิสั งคมต่าง ๆ ผ่านการทางานในรู ปแบบ
การจ้างงาน และการร่วมกันลงแรงด้วยการสนับสนุนวัสดุพื้นฐานและงบประมาณ และบูรณาการการทางาน
จากภาคีภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในระดับพื้นฐาน
ดาเนินการสร้าง (1) พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of
life : CLM) ระดับตาบล จานวน 337 ตาบล ขนาดพื้นที่ 15 ไร่/ชุมชน หรือ 10 ไร่/ชุมชน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,940 ไร่ และให้การสนับสนุนเพื่อ พัฒนา (2) พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household
Lab Model : HLM) ระดับครัวเรือน จานวนทั้งสิ้น 24,842 ครัวเรือน ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 3 ไร่/ครัวเรือน รวมพื้นที่
ไม่เกิน 54,676 ไร่ และ (3) บู รณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตาบล เพื่อการบริหารจัดการน้าขั้นพื้นฐาน
ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชดาริ 10 วิธี เชื่อมโยงกับพื้นที่ปฏิบัติการโครงการฯ จากนั้นพัฒนาสู่
ระดับก้าวหน้า โดยการดาเนินการส่งเสริมการสร้ างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐาน
อินทรีย์วิถีไทย และยกระดับ ชุมชนทั้ง 337 ตาบล ให้ส ามารถ (1) แก้ไขวิกฤตด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ (2) เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงผ่านการทากิจกรรมพัฒนา
พื้นที่ร่ วมกั น (3) สร้ างระบบเกษตรกรรมยั่ งยื นที่ ผลิ ตอาหารปลอดภั ยจากสารเคมีและผลิ ตสมุ นไพรต่ าง ๆ
เพื่อยกระดับอาหารให้เป็นยาที่สามารถสร้างเสริมภูมิต้านทานโรคต่าง ๆ อีกทั้งยัง (4) เพิ่มการจัดการให้กักเก็บ
น้าฝนที่ตกในพื้นที่ได้เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการดารงชีวิตช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้าท่วม (5) เพิ่มพื้นที่
ป่าที่ช่วยฟอกอากาศที่บริสุทธิ์และช่วยกักเก็บคาร์บอนในชั้นบรรยากาศลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
(6) เก็บรักษาและฟื้นฟูหน้าดินด้วยการเก็บตะกอนดินในพื้นที่ ช่วยสร้างความสมดุลของระบบนิเวศใน ดิน น้า
และป่ า (7) เพิ่ม ความหลากหลายให้ กั บ พัน ธุ กรรมของสิ่ ง มี ชีวิ ต ทั้ ง พืช และสั ต ว์ ที่ ส าคั ญยั ง ช่ว ยชุ ม ชนได้
ทั้งนี้ การดาเนินการพัฒนาสู่ระดับก้าวหน้า ในระยะที่ 2 มีแผนดาเนินการส่งเสริมในระดับชุมชนให้รวมตัวกัน
จั ด ตั้ง กลุ่ มเป็ น กลุ่ มอาชี พเพื่อ สร้ างวิส าหกิจ ชุม ชน ซึ่ งจะส่ งผลให้ เ กิด การสร้า งความมั่ นคงทางเศรษฐกิ จ
และสนับสนุนกระบวนการผลิต ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนายกระดับมุ่งไปสู่
/การจัดตั้ง...

-2การจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับตาบล เพื่อพัฒนาศักยภาพการเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ ที่ได้จากในพื้นที่
ด าเนิ น การ เพิ่ ม มู ล ค่ า ด้ ว ยการแปรรู ป ขยายตลาดการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน ฯลฯ และสร้ า งงานวิ จั ย ชุ ม ชน
เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หรือค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน การสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน
สร้างการจัดการความรู้ในมิติการพึ่งตนเอง ด้านครู คลัง ช่าง หมอ ของชุมชน ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ชุมชนทั่ว ประเทศ ให้ ได้ผ ลการดาเนิ น งานที่ส ามารถนาไปต่อยอดให้ กับวิส าหกิจชุมชนในด้านการพัฒ นา
การท่องเที่ยวชุมชน การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน รวมทั้งสร้างการสื่อสาร
สังคมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน ระดับตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด
ระดั บ ประเทศ และระดับ นานาชาติ เรื่ อ ง การน้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง (Sufficiency
Economy Philosophy: SEP) ในรูปแบบการทางานตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ของ
ประชาชนให้ บ รรลุ ตามเป้ าหมายเพื่อการพัฒ นาที่ ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
(SEP for SDGs) ในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ที่เข้าถึงคนได้ทุกระดับและทุกวัย ผ่านการดาเนินงานโครงการ
ในทุกพื้น ที่เพื่อสื่อสารวิธีการแก้ไขวิกฤตตามแนวทางปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสร้างตัวอย่าง
ความสาเร็จที่เริ่มต้นจากการพัฒนาคนให้โลกได้รับรู้อย่างแพร่หลาย ซึ่งการขับเคลื่อนตามกระบวนการ ทั้ง 2 ระยะ
จะเป็นการ (8) เตรียมความพร้อมให้ชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเอง ในเรื่องของน้า อาหาร และพลังงาน
ทดแทนสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนต่อสภาพปัจจุบันที่โลกกาลังเผชิญกับวิกฤตความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติธรรมชาติอย่างรุนแรง วิกฤตทางด้านโรคระบาดวิกฤตทางด้านความอดอยากและวิกฤตความ
ขัดแย้งของสงครามเศรษฐกิจหรือสงครามรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต
กิ จ กรรมการสร้ า งงานสร้ า งรายได้ ร ายเดื อ นให้ แ ก่ เ กษตรกร บั ณ ฑิ ต จบใหม่ กลุ่ ม แรงงาน
ที่อพยพกลั บ ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อฟื้น ฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุ มชนผ่ านการจ้างงานสร้างรายได้ ให้ แ ก่
เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วง
วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จานวน 9,188 คน ให้มีบทบาทหน้าที่
เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM)
ระดับตาบล เป็ นหลั กและร่ วมส่ งเสริ มสนับสนุน เป็ น ครู พาท าแก่ครัว เรือนต้ นแบบการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต
(Household Lab Model for quality of life : HLM) ในพื้นที่ตาบลที่รับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/11167
ลงวั น ที่ 16 กรกฎาคม 2563 แจ้ ง ผลการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติแผนงาน/โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ในรอบที่ 1 (ครั้ ง ที่ 1) ตามมติค ณะกรรมการกลั่ นกรองการใช้จ่ ายเงิ นกู้ ในคราวประชุ มครั้ง ที่
8/2563 เมื่อวัน พุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่ น กรองการใช้ จ่ า ยเงิ น กู้ เ สนอ โดยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ
จากคณะรั ฐ มนตรี จ านวน 1 โครงการ ได้ แก่ โครงการพั ฒ นาพื้น ที่ต้ นแบบการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนผ่ า นการสร้ า งงานสร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกร แรงงาน
และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤต
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
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-33. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
4) สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab
Model for quality of life : CLM) ระดับตาบล หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab
Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือนได้ตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง ที่กาหนด 1 ปี
5) เป็นเกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
คำนิยำม เพิ่มเติม
(1) เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) หรือผู้ประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร
(2) บัณฑิตจบใหม่ หมายถึง ผู้ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี โดยส าเร็จ
การศึกษาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ทางาน หรือไม่มีงานประจา
(4) แรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน หมายถึง ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือให้หยุดงาน หรือออก
จากงาน โยกย้ายกลับภูมิลาเนา เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 (COVID - 19) หรือสถานการณ์ต่อเนื่องจากการระบาดของโรค
6) ไม่เป็น คู่สมรส และทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629
ได้แก่ (1) ผู้สืบสันดาน (2) บิดามารดา (3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน (4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตาบลนั้น
7) เป็นผู้มีภูมิลาเนาในปัจจุบันอยู่ในตาบล อาเภอที่ตั้งของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตาบล และหรือพื้นที่ครัวเรือน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือนตั้งอยู่ หรือ
อาศัยอยู่ในอาเภอใกล้เคียง
3.2 ลักษณะต้องห้ำม
1) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓
3) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
หมำยเหตุ : ในวันที่ทาสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
4. ขั้นตอนกำรดำเนินกำรรับสมัคร
แนวทางการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลั กทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แบ่งขั้นตอนการ
ดาเนินการออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
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-44.1 ส่วนกลำง (กรมกำรพัฒนำชุมชน)
1) กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางรายละเอียดการดาเนินการคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2) กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ นแบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั กทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” และจัดทาคาสั่งการมอบหมายและมอบอานาจให้ดาเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างเหมาบริการ
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ นแบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั กทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อแจ้งให้จังหวัดมอบหมายสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดาเนินการ 6 พฤศจิกายน
2563 (เอกสาร 1 - 3)
4.2 ระดับจังหวัด (สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 73 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดสมุทรปรำกำร
สมุทรสำคร และสิงห์บุรี)
1) จังหวัด มอบหมายให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดาเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับจังหวัด ประกอบด้วย
(๑) พัฒนาการจังหวัด
ประธานกรรมการ
(๒) ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
กรรมการ
(๓) ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
กรรมการ
(4) ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
กรรมการ
(5) ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน
กรรมการและเลขานุการ
การบริหารงานพัฒนาชุมชน
(6) นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ทั้ ง นี้ ให้ คณะกรรมการฯ มี ห น้ า ที่ ในการก าหนดก าหนดหลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคั ดเลื อ ก
แผนดาเนินการคัดเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการคัดเลือก กาหนดวัน
เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการพัฒนาชุมชน
กาหนด รวมทั้งวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก ตลอดจนควบคุมดูแลการดาเนินการ
คัดเลื อกให้ เป็ น ไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ยและยุติธรรม และเมื่อด าเนินการคัดเลื อกเสร็จสิ้ นแล้ ว ให้ รายงานผล
การคัดเลือกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก (เอกสาร 5)
2) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 73 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
สิงห์บุรี) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทางเว็บไซต์สานักงานพั ฒนาชุมชนจังหวัด และติดประกาศ ณ สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
3) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มอบหมายจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลผู้สมัครรายอาเภอ ทุกวันตาม
กาหนดรับสมัคร แล้วแจ้งกรมการพัฒนาชุมชนภายในเวลา 17.30 น. ผ่านทางระบบ Google Sheet ระหว่าง
วันที่ วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ผู้รายงานจะต้องมี E – Mail Address ของ G Mail ในการเข้าใช้งาน
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-54) คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดาเนิน การประเมินความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (ลูกจ้างเหมาบริการฯ) ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และคณะกรรมการประมวลผลคะแนนฯ
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ให้คานึงถึงจานวน
ของผู้สมัครและกรอบระยะเวลาตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด โดยโครงสร้างคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
1 คณะ จานวน 3 คน มีองค์ประกอบ ดังนี้ (เอกสาร 6 - 7)
(1) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการ
(๓) กรรมการและเลขานุการ
การพิจ ารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสั มภาษณ์นั้นให้คานึงถึงประสบการณ์ และความ
เหมาะสม โดยแต่งตั้งจากข้าราชการในสังกัดที่ปฏิบัติงานในอาเภอนั้นๆ ก่อน ทั้งนี้ หากในพื้นที่มีผู้สมัครจานวน
มากและจานวนข้าราชการในสังกัดมีไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ พิจารณาแต่งตั้ง ผู้นา
อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ปราชญ์ชุมชน ผู้นาสัมมาชีพ หรือคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตาบล/เทศบาล ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม
5) คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พร้อมจัดทา
ประกาศโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน
๒๕๖๓ (เอกสาร 8) ทั้งนี้การกาหนดสถานที่สอบให้คานึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สัมภาษณ์ เป็นอันดับแรก
6) คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ ดาเนินการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งด้วยวิธีการ
สอบสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด โดยใช้ระยะเวลาการสัมภาษณ์
รายละ 7 - 10 นาที จากนั้นดาเนินการประมวลผลคะแนนเพื่อจัดทาบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 25 -29
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เอกสาร 9 - 10)
7) จังหวัด ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมา
บริ ก าร ปฏิ บั ติ ภารกิ จตามโครงการพั ฒนาพื้ นที่ ต้ นแบบการพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ตตามทฤษฎี ใหม่ ประยุ กต์ สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” โดยขึ้นบัญชีเป็นรายอาเภอตามที่มีอัตราการจ้างงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
๒๕๖๓ (เอกสาร 11)
8) จังหวัด ดาเนินการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563
9)
ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ส่ ง ส าเนาประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ ารั บการประเมิ น
ความเหมาะสมกับตาแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ฯ และประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องถึงกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563
4.3 ระดับอำเภอ (สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ 575 อำเภอ)
1) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ 575 อาเภอที่มีอัตราการจ้างงาน ดาเนินการประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครในทุกช่องทาง และติดประกาศ ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
2) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ที่มีอัตราการจ้างงานเป็นหน่วยรับสมัคร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด กาหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๓เมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาปิดรับสมัคร ดาเนินการรวบรวมเอกสารใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ส่งจังหวัด หรือตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เห็นสมควร (เอกสาร 4)
******************************************

เอกสำรประกอบ
เอกสำร 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
- ผนวก ก รายละเอียดลักษณะงานลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
- ผนวก ข บัญชีสรุปจานวนพื้นที่และอัตราการจ้างงานรายจังหวัด
- ผนวก ค บัญชีสรุปจานวนพื้นที่และอัตราการจ้างงานรายตาบล
- ผนวก ง ตัวอย่างใบรับรองแพทย์
เอกสำร 2 ใบสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
เอกสำร 3 คาสั่งการมอบหมายและมอบอานาจให้ดาเนินการเกี่ยวกับ ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตาม
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
เอกสำร 4 เอกสารประกอบการรับสมัคร
เอกสำร 5 ร่างคาสั่งแต่ง ตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับจังหวัด
เอกสำร 6 ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดาเนิน การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ งด้วย
วิธีการสอบสั มภาษณ์ ในการคัดเลื อกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลู กจ้างเหมาบริ การ ปฏิบัติ ภารกิจตาม
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
เอกสำร 7 ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลคะแนนในการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งด้วย
วิธีการสอบสั มภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตาม
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
เอกสำร 8 ร่ างประกาศรายชื่อผู้ ส มัคร กาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ การประเมินความ
เหมาะสมกับตาแหน่ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล”
เอกสำร 9 เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์
เอกสำร 10 เกณฑ์การพิจารณาการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือก
บุ คคลเพื่ อจั ดจ้ างเป็ น ลู กจ้ างเหมาบริ การ ปฏิ บั ติ ภารกิ จ ตามโครงการพั ฒนาพื้ นที่ ต้ นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
เอกสำร 11 ร่างประกาศการขึ้น บัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ปฏิบัติหน้าที่ ลู กจ้างเหมา
บริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
***************************************************

เอกสำรประกอบกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงเหมำบริกำร
ปฏิบัติภำรกิจตำมโครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล”

ช่องทำงกำรรำยงำนจำนวนผู้สมัคร
กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงเหมำบริกำร ปฏิบัติภำรกิจตำมโครงกำรพัฒนำพื้นที่
ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล

