ประกาศอาเภอพุนพิน
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบัณฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
-----------------------------------

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้จังหวัดและอาเภอบูรณาการความร่วมมือทุก
ภาคส่วนซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญของประชารัฐทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสร้างการมีส่วนร่วมใน
รูปแบบประชารัฐ โดยจ้างบัณฑิตอาสาสนับสนุนการดาเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นั้น
ด้วยอาเภอพุนพิน จะดาเนินการรับสมัครบัณฑิตอาสาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการ ไทย
นิยม ยั่งยืน จึงขอประกาศรับสมัครบัณฑิตอาสาฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะจ้างและค่าจ้างที่จะได้รบั
1.1 ตาแหน่ง บัณฑิตอาสาช่วยปฏิบัตงิ าน จานวน 18 อัตรา
1.1 อัตราค่าจ้างเหมาคนละ 12,000 บาท
1.3 จานวนอัตราทีจ่ ะจ้าง จานวน 18 อัตรา
1.4 ระยะเวลาการจ้าง จานวน 2 เดือน
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 สนับสนุน และช่วยเหลือการปฏิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่
ตามที่ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2.2 สนับสนุน และช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนที่สะท้อนจากเวทีประชาคมไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อให้แผนงาน/โครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาระดับต่างๆ
เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น
2.3 สนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านในการส ารวจ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล จั ด เก็ บ
ตรวจสอบ และรายงานข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
2.4 สนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ ให้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ของที ม ประเมิ น ผลการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่นายอาเภอมอบหมาย
3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิตอาสา
3.1 มีสญ
ั ชาติไทย
3.2 มีอายุไม่ต่ากว่า18 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร
3.3 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
3.4 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และสนใจในงานที่สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
/3.5 เป็นผู้มีภูมลิ าเนา..

-23.5 เป็นผู้มีภูมิลาเนา หรืออาศัยอยู่ในอาเภอที่รับสมัครบัณฑิตอาสา และมีชื่ออยู่ใน
ทะเบี ย นบ้ า นตามทะเบี ย นราษฎรในอ าเภอนั้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 เดื อ น จนถึ ง วั น สุ ด ท้ า ยของวั น รั บ สมั ค ร
(กรณีอาเภอใดมีจานวนผู้สมัครไม่เพียงพอให้รับสมัครในอาเภอข้างเคียงพิจารณาคัดเลือกได้)
3.6 เป็นผู้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ย วกับชุมชน หมู่บ้า น
ตาบล ตลอดจนงานอื่น ๆ โดยไม่มีเงื่อนไข
4. วิธีการรับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ ายบริหารงานปกครอง
ที่ทาการปกครองอาเภอพุนพิน (ชั้น 2) ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ
ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกแต่อย่างใด
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนด ในข้อ 3
5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศรั บสมัครจริง และจะต้อ งกรอกรายละเอีย ดต่ า งๆ ให้ ถูกต้องครบถ้ว นตรงตามความ
เป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐาน คุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัคร
นามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบครั้งนี้ ตั้งแต่ต้น
6. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
อาเภอพุนพิน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก กาหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือก ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอาเภอพุนพิน
7. วิธีการคัดเลือก
7.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนด
7.2 เป็นนักศึกษาที่มีภูมิลาเนาอยู่ในตาบลที่รับสมัคร และมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย
เป็นลาดับแรก กรณีตาบลนั้นไม่มีผู้สมัคร ให้พิจารณาจากตาบลข้างเคียง และหากไม่มีผู้สมัครจากตาบลข้างเคียง
ให้พิจารณาจากอาเภอข้างเคียงตามลาดับ
7.3 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาการจ้าง
8. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) รู ปถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ส วมหมวก และไม่ ส วมแว่น ตาดา ขนาด 1x1.5 นิ้ว ถ่ า ยครั้ ง
เดียวกันไม่เกิน 1 ปี จานวน 3 รูป (เขียนชื่อ – สกุล ด้านหลังรูปถ่าย)
(2) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนารับรองการสาเร็จการศึกษา หรือวุฒิการศึกษา จานวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร
(4) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
(ให้นามาแสดงก่อนออกคาสั่งจ้าง)
/(5) หลักฐานอื่นๆ...

-3(5) หลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี)
สาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง”
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

(นายจเร ขวัญเกิด)
นายอาเภอพุนพิน

