
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน 

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

....………………………….......................... 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะ            
เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่การ
งานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน ตามกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (พ.ศ. 2564 – 25๖6 )  
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1  ต าแหน่ง  1  อัตรา 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 และ 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล     
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ(ก.อบต.จังหวัด เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 ข้อ 18, 19, 20 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 และมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัด)  ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เพ่ือปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.  ต าแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ   

                    1.1 กองสวัสดิการสังคม 
        1.1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  

                                             จ านวน   1   ต าแหน่ง   1  อัตรา  

รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ                

การสรรหาและการเลือกสรร  
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  

ผู้สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง                   
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ดังต่อไปนี้ 

 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ              

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ก าหนด
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 

/(ก)โรคเรื้อน... 
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(ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
(ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(ซ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
หมายเหตุ   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน ไม่รับและไม่ให้เข้ารับการเลือกสรร

ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือ
ส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่ง
มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณร ในภายหลัง 
ระหว่างด าเนินการสอบเลือกสรร  ก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบเลือกสรร หากยังครองสมณเพศ                           
ในวันด าเนินการสอบเลือกสรร  

ส าหรับการสมัครสอบเลือกสรรครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนเอง                 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง และผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรใน
วันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัครของแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ 
3. การรับสมัคร วิธีการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร   

3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร  
   ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ                  

ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล  
/หนองบัวบาน... 
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หนองบัวบาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ 
โทรศัพท์ 044-056006-7 ต่อ 13 และเว็ปไซต์ www.nongbuaban.go.th ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่ประกอบใบสมัครทุกฉบับ  
 

3.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
1)  ใบสมัครตามแบบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)                      
     จ านวน  3  รูป 
3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ 
4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ 
5)  ส าเนาวุฒิการศึกษา      จ านวน  1  ฉบับ 
6)  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 16  

(พ.ศ.2526)  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1  เดือน  นับแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน  1  ฉบับ 
7)  ส าเนาใบทหารกองเกิน (สด.) (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 
8)  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อ - สกุล  ทะเบียนสมรส  
     หนังสือรับรองการท างาน   (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผูส้มัครเขียนค ารับรอง“ส าเนาถูกต้อง”และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกหลักฐานการสมัคร หรือยื่นเอกสารไม่

ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเลือกสรรและหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัคร
จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
    ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100.-  บาท  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

จะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ  เว้นแต่มีการยกเลิกการการสอบทั้งหมด 

3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ                     

และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี                  
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติ                      
เฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว                           
หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสรรหาและเลือกสรร                        
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ   
ในวันที่  27 ตุลาคม 2563 

/5.ประกาศ... 
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5. ประกาศวัน  เวลา  และสถานที่การสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน จะด าเนินการสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร               

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในวันที่ 30  ตุลาคม  2563 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล                            
หนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ
                    6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ จะท าการทดสอบความรู้ ความสามารถผู้สอบ
แข่งขัน เพ่ือปฏิบัติงานจะยึดหลักสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับปฏิบัติงานในต าแหน่ง ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เป็นต้น  โดยการสอบข้อเขียน/การสัมภาษณ์ การตรวจประวัติ และอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการสรร
หาและเลือกสรรก าหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ 

7.  หลักเกณฑ์การตัดสิน    
               ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรประเมินสมรรถนะ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน  
ในการสอบแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 60% หรือตามที่คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพิจารณา 
ตามความเหมาะสม โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวม
เท่ากันให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้คะแนน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

8. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร ภายใน 3 วันท าการ ระหว่างวันที่ 

2-4 พฤศจิกายน 2563  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน และเว็ปไซด์ www.nongbuaban.go.th  
 

9. การขึ้นบัญชีผู้ท่ีได้รับการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหา                 

และเลือกสรร ภายใน 3 วันท าการ ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวบานและเว็ปไซด์ www.nongbuaban.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-44056-006-7                     

9.1 การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา 
ตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนในส่วนของการสอบข้อเขียนมากกว่าเป็น
ผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ในกรณีท่ีมีผู้สอบข้อเขียนมีคะแนนเท่ากันให้ผู้สอบสัมภาษณ์ที่มีคะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่
ในล าดับสูงกว่า หากผู้เข้าสอบมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 

9.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นระยะเวลา 1 ปี  นับแต่วันประกาศข้ึน 
บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขั้นได้เพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้
สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปแล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้ครั้งก่อนนั้นยังคงมีผลใช้ได้
ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้มีอายุครบ 1 ปี หรือวันที่ข้ึนบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 

10. การบรรจุและแต่งตั้ง 
10.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชี                  

ผู้สอบแข่งขันได้ ในแต่ละต าแหน่ง ตามต าแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน ทั้งนี้  
/ผู้สอบแข่งขัน... 
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ผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.
จังหวัด) ก่อนถึงจะบรรจุและแต่งตั้งได้ 

10.2  ถ้าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรถึงล าดับที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง                            
มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ได้ก าหนดไว้หรือสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะน ามาใช้                     
เพ่ือเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

10.3  ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเข้าท าสัญญากับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวบาน ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบานก าหนด  

10.4  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือก ถ้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ 

 (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ ในต าแหน่งที่สอบได้ 
 (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว ภายในก าหนดเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง          

บัวบานก าหนด 
 (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลา 

  11. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ตามล าดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของ
พนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ
ก าหนด ทั้งนี้หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบแข่งขันได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการ
สอบแข่งขันได ้
  12. การท าสัญญาจ้าง 
   พนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งตามล าดับที่ได้ประกาศขึ้น
บัญชีไว้จะได้รับการท าสัญญาจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิก่อนจึงท าสัญญาจ้างได้ และอาจจะมีการต่อ
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินครั้งละ 4 ปี โดยได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบฯ ที่ก าหนด 
  13. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบานก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ 
   ครั้งที่ 1 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม
   ครั้งที่ 2 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 
   โดยใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ในการประกอบการ
พิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง หรือการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง 

       จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

                               ประกาศ   ณ   วันที่  7   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

           
(นายณัฐพนธ์ ณรงค์หิรัญโรจนะ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน 
 



 
 

ภาคผนวก ก 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและวิธีการเลือกสรร 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  

เรื่อง  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ลงวันที่  7 ตุลาคม  2563 

........................................................... 
 

(1) กองสวัสดิการสังคม ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน     

1.  ประเภทของพนักงานจ้าง    พนักงานจ้างตามภารกิจ   

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ ท างาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ 
มอบหมาย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดท าแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม ของประชาชน

ในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กร และ เครือข่ายองค์กร
ประชาชน  

1.2 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือก าหนดมาตรการและกลไกในการ พัฒนาและ
ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจ ชุมชนระดับ
ฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่  

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพ่ือหา แนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

1.4 ศึกษา วิเคราะห์จัดท า และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน  และระบบ
สารสนเทศชุมชน เพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาใน ทุกระดับ  

1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน  เพ่ือสร้างความ
สมดุลในการพัฒนาชุมชน และความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก น าไปสู่ความ เข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน  

1.6 ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนา ชุมชนที่
ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน  

1.7 ส่งเสริมและด าเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  เพ่ือสร้างและ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน  

1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนในชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ตัดสินใจ และด าเนินการร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน  

/1.9 ส่งเสริม... 
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1.9 ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและ เครือข่าย

ประชาชน เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน ท้องถิ่น
ของตน  

1.10 ดูแล ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน า และฝึกอบรม
ประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวใน ด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  

1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อดูแลและจัด สวัสดิการที่พึงได้
เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือให้กลุ่ม  อาชีพ
สามารถเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

1.13 จัดท าโครงการและงบประมาณ รวมถึงด า เนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และ 
ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา  
กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น เพ่ือให้  

1.14 ส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถน ามา
วางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม  

1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้น าชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพ่ือให้รู้ถึง
บทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีตลาด จ าหน่าย
สินค้าท่ีเป็นธรรม  

1.17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่นสมาคม  ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน  

1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่  เกี่ยวข้องกับ
งานพัฒนาชุมชน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการวางแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ โครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้  เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
4. ด้านการบริการ  
4.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจ  เพ่ือให้มี

ความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม  
4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเพ่ือ ให้บริการแก่

หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน  
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คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง ที่ ก.จ.

,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง  การพัฒนา

ชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา 
หรือในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง  การพัฒนา
ชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา 
หรือในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  

1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ระดับ 1  
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1  
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1  
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1  
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 1  
1.8 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 1  
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 2  

2. ทักษะท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1  
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1  
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1  
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1  
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1  
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1  

3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1  
3.1.5 การท างานเป็นทีม ระดับ 1  
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3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
3.2.1 การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1  
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1  
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์ ระดับ 1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1  
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ ระดับ 1 

5. หลักสูตรวิธีการสรรหาและเลือกสรร     

ใช้วิธีการสอบข้อเขียน และวิธีการสอบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๓ ภาค ดังนี้ 

 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน 

    ใช้วธิีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยทดสอบความรู้เกี่ยวกับข่าวสารเหตุการณ์ในปัจจุบันด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล และอ่ืน ๆ  

ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน  

    ใช้วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยทดสอบความรู้เกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง                       และความรู้ในหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่จะจ้าง 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

    ใช้วธิีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน ประสบการณ์ บุคลิกภาพ และอ่ืน ๆ  

6.  ระยะเวลาการจ้าง          สัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4  ปี  

7.  อัตราว่าง         1  ต าแหน่ง  1  อัตรา  

8.  อัตราค่าตอบแทน    15,000.-บาท/เดือน  

9.  สิทธิประโยชน์   ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 
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