ประกาศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
_______________________________________

ด้วย สถาบันพัฒ นาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อเป็นลูกจ้างของสถาบัน โดยเปิดรับสมัครทั่วไป มีรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร (คุณสมบัติตามกฎหมาย)
๑.๑ ผู้ สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษีกาจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๓ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) สามารถทางานให้สถาบันได้เต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของสถาบัน
(๕) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (กรณีได้รับการบรรจุ)
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ
ผู้ดารงตาแหน่ งซึ่งรั บผิดชอบการบริห ารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง (กรณีได้รับการบรรจุ)
(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับสถาบัน
๒. ตาแหน่งที่รับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๒.๑ รหัสตาแหน่ง ๐๐๒ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน ๑ อัตรา
๒.๑.๑ อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๒.๑.๒ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
การพัฒนาสังคมนโยบายและการบริหารงานสังคม
๒.๑.๓ มีประสบการณ์งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒.๑.๔ สามารถสรุปและขียนรายงานเชิงวิชาการได้
๒.๑.๕ มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบความเสี่ยง
๒.๑.๖ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Office ได้ดี
/ลักษณะ...

๒
ลักษณะงาน
ดาเนินการด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ข้อมูล จัดทาบันทึก
รายงานการประชุม และการใช้ Program ต่างๆของหน่วยงาน รวมทั้งติดต่อประสานงาน เชื่อมโยง กับ
หน่วยงานภาคีและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ รหัสตาแหน่ง ๐๐๔ เจ้าหน้าที่วิจัย จานวน ๑ อัตรา
๒.๒.๑ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
๒.๒.๒ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม
เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๓ มีประสบการณ์ทางานด้านงานวิจัยหรืองานวิชาการที่เกี่ยวกับงานพัฒนาอย่างน้อย ๕ ปี
๒.๒.๔ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft office สื บค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และใช้โปรแกรม SPSS ได้
๒.๒.๕ มีความรับผิดชอบสูง พร้อมที่จะทางานหนัก และทางานเป็มทีมได้ดี
๒.๒.๖ หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ การจัดกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการ
ประสานงาน การบริหารโครงการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
งานวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ การควบคู่ กั บการปฏิ บั ติ งานของสถาบั น โดยสนั บสนุ นการจั ดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้คนในชุมชนท้องถิ่นและภายในสถาบัน พัฒนาเครื่องมือ คู่มือ ในการสนับสนุน
การจั ด การความรู้ ด้ า นต่ า งๆของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และสถาบั น การศึ ก ษา การประสานความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาวิจัยและจัดการความรู้โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง บริหาร
โครงการวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจในงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบวิธีวิจัยแบบมีส่วนร่วม และงานวิจัยเชิง
คุณภาพ ตลอดทั้งกากับดูแลการดาเนินโครงการวิจัยและโครงการที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินได้ การประสานงาน/และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๓ รหัสตาแหน่ง ๐๐๖ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (สื่อสารเพื่อการพัฒนา) จานวน ๑ อัตรา
๒.๓.๑ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
๒.๓.๒ สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๓ มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการสื่อสาร / การสื่อสารเพื่อการพัฒนา / การสื่อสาร
สาธารณะ / การเขียน การนาเสนอเพื่อการสื่อสารอย่างน้อย ๕ ปี
๒.๓.๔ มีทักษะการเขียน การถ่ายภาพ และการสื่อสารกับสาธารณะในระดับดีถึงดีมาก
๒.๓.๕ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft office และใช้ internet ได้อย่างดี
๒.๓.๖ มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะ สามารถทางานกับผู้อื่นและขบวนชุมชนได้
มีใจรักงานด้านพัฒนา และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
/ลักษณะ...

๓
ลักษณะงาน
สนับสนุนการวางแผนการสื่อสารของขบวนชุมชนระดับชาติ / จังหวัด และตาบล และสื่อสารงาน
พัฒนาของขบวนชุมชนต่อสังคมและผู้กาหนดนโยบาย
หมายเหตุ ขอให้ผู้สมัครตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ส่งงานเขียนของตนเอง จานวน ๒๐
ผลงาน ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ หน้ากระดาษ A4 (แนบมาพร้อมใบสมัครงาน)
๒.๔ รหัสตาแหน่ง ๐๐๗ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จานวน ๑ อัตรา
๒.๔.๑ อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๒.๔.๒ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จากัดสาขา
๒.๔.๓ มีประสบการณ์ด้านการบริหารเอกสาร งานพัสดุและบุคคลเบื้องต้น การจัดประชุม
อย่างน้อย ๒ - ๓ ปี
๒.๔.๔ มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน งานเลขานุการ และสามารถร่างหนังสือ
ราชการ และประสานงานได้ดี
๒.๔.๕ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Office ได้ดี
๒.๔.๖ มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะ สามารถทางานกับผู้อื่นและขบวนชุมชนได้
มีใจรักงานด้านบริการและการพัฒนา
ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานสารบรรณ งานพัสดุ งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง งานด้านการควบคุมครุภัณฑ์ งานด้าน
บุ ค ลากร งานจั ด ระบบเอกสาร งานพิ ม พ์ แ ละแจกจ่ า ยเอกสาร ร่ า งหนั ง สื อ เตรี ย มการจั ด ประชุ ม และ
เอื้ออานวยความสะดวกการประชุม รวมทั้งติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และงานอื่น ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย
๒.๕ รหัสตาแหน่ง ๐๐๙ เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร จานวน ๑ อัตรา
๒.๕.๑ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
๒.๕.๒ สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒.๕.๓ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย ๓ ปี
๒.๕.๔ มีความรู้เกี่ยวกับงานสารสนเทศ โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ
และสามารถวิเคราะห์สมรรถนะ เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์กรได้
๒.๕.๕ มีความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบในการทางาน มีทักษะ
ในการติตต่อประสานงาน และมีจิตใจรักงานบริการ
๒.๕.๖ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft office ได้คล่อง
/ลักษณะ...

๔

ลักษณะงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาบุคลากร ออกแบบหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคล ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบ
ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของส่วนงาน และงาน
อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๖ รหัสตาแหน่ง ๐๑๐ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) จานวน ๑ อัตรา
๒.๖.๑ อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
๒.๖.๒ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
๒.๖.๓ มีประสบการณ์ ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย ๓ ปี
๒.๖.๔ สามารถเขียนโปรแกรมภาษา asp.net (VB และ C#) Crystal Report และใช้ SQL
Server รวมทั้งโปรแกรมประเภท Web Application และสามารถถ่ายทอดหรือนาเสนอผลงานให้แก่ผู้ใช้งาน
(User) ได้ในระดับดีถึงดีมาก
๒.๖.๕ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft office และใช้ internet ได้อย่างดี
๒.๖.๖ มีทักษะในการวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๖.๗ มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะ และมีความขยันสนใจเรียนรู้พัฒนาตนเอง
อย่างสม่าเสมอ สามารถทางานกับผู้อื่นและขบวนชุมชนได้ มีใจรักงานด้านบริการและการพัฒนา
ลักษณะงาน
พัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดทารายงานเชิงบริหารจากฐานข้อมูล และตามความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขระบบโปรแกรมตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ง าน หรื อ แก้ ปั ญ หาความผิ ด ปกติ ข องโปรแกรม
จัดอบรม แนะนา วิธีใช้งานงานโปรแกรมของสถาบันให้แก่ผู้ใช้งานทั้งเจ้าหน้าที่และขบวนชุมชน บริหารโครงการ
จัดจ้างผู้รับจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ ประสานการดาเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๗ รหัสตาแหน่ง ๐๑๑ เจ้าหน้าที่บัญชี จานวน ๒ อัตรา (สานักการเงินและบัญชี)
๒.๗.๑ อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๒.๗.๒ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
๒.๗.๓ มีประสบการณ์ในงานบัญชี
๒.๗.๔ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Office และอุปกรณ์สานักงานได้

/ลักษณะ...

๕
ลักษณะงาน
บันทึกและตรวจสอบการบันทึกรายการทางบัญชี จัดทารายงานการใช้งบประมาณ จัดทาทะเบียน
คุมสินทรัพย์และหนี้สิน ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน จัดทารายงานทางการเงิน
และปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๘ รหัสตาแหน่ง ๐๑๒ เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย) จานวน ๒ อัตรา
๒.๘.๑ อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๒.๘.๒ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านการบัญชี การเงิน บริหารทั่วไป หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
๒.๘.๓ มีประสบการณ์ในงานตรวจจ่าย
๒.๘.๔ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Office และอุปกรณ์สานักงานได้
ลักษณะงาน
ตรวจเอกสารการเบิ ก ค่ าใช้ จ่ ายต่ า งๆของสถาบั น ทั้ ง ก่อ นการจ่ า ยเงิ น และหลั งการจ่า ยเงิ น
ตรวจสอบการบั น ทึกรายการรั บ -จ่ ายในระบบฐานข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบ คาสั่ ง
หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจเอกสารการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน เงินสินเชื่อ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ควบคุมการ
เบิกจ่ายตามระเบียบคาสั่ง เรื่องที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ตรวจเอกสารหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย และปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๙ รหัสตาแหน่ง ๐๑๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จานวน ๑ อัตรา
๒.๙.๑ อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๒.๙.๒ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านการบัญชี การเงิน บริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒.๙.๓ มีประสบการณ์ในงานตรวจจ่าย
๒.๙.๔ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Office และอุปกรณ์สานักงานได้
ลักษณะงาน
จัดทาแนวทางและวางแผนการตรวจสอบ จัดทากระดาษทาการ และสรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบ

/๓. กาหนด...

๖

