
  

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลลําพูน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

*********************************************************************** 

               ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้มีมติการประชุมครั้งท่ี 2/๒๕๕5  
เม่ือวันท่ี  ๒4  กุมภาพันธ์  2555  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลลําพูนกําหนดตําแหน่งพนักงานจ้าง           
ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง  ๔  ปี   
               อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา  ๑๓   มาตรา  ๑๔   มาตรา  ๑๕  และ  มาตรา  ๒๕  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน        
ส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม  ๒๕๔๗ เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบล   ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  และ  ข้อ  ๒๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังต่อไปนี ้
           ๑.   ตําแหน่งท่ีรับสมัคร   ลักษณะงานท่ีปฏิบัตแิละอัตราค่าตอบแทนต่อเดือนท่ีจะได้รับ 
การจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี)้ 
                      ๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกจิ 
  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  สังกัด  สํานักงานปลัด อบต.ลําพูน  จํานวน ๑ อัตรา 
 ๒.   คุณสมบัตท่ัิวไปและคุณสมบัตเิฉพาะตําแหน่ง           

          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
      ๒.๑   คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔                  

แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  เม่ือวันท่ี  ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี ้

๑)    มีสัญชาติไทย 
๒)    มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี   และไม่เกิน ๖๐ ปี   
๓)    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

     ๔)    ไม่เป็นผู้ท่ีมีร่างกายทุพพลภาพจน์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ไร้ความสามารถ หรือ                 
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรค  ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สําหรับพนักงานส่วนตําบล  ดังต่อไปนี ้
                    (๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจในสังคม 
                        (๒)  วัณโรคในระยะอันตราย 
                    (๓)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจในสังคม 
                    (๔)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                    (๕)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
          ๕)    ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง 
      ๖)    ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน  คณะผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 

7)  ไม่เป็นผู.้../ 
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    ๗)    ไม่เป็นผู้ท่ีเคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะ
กระทําความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
    ๘)    ไม่เป็นผู้ท่ีเคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
             ๙)  ผู้สมัครท่ีผ่านการเลือกสรรและเรียกตัวให้เข้าทําสัญญาเป็นพนักงานจ้างของ อบต.                      
จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐรัฐวิสาหกิจ  
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 

                  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและเงินเดือนท่ีได้รับ และอัตราตอบแทน   
                      ผู้สมัครตําแหน่งใด   ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ีคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานีกําหนดไว้ในแต่ละตําแหน่ง  (ภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี)้ 

      ๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

                    ๓.๑ กําหนดการรับสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันท่ี 23 เมษายน 2557 ถึง      
วันท่ี  1 พฤษภาคม ๒๕๕7  ในวันและ เวลาราชการ  (๐๘.๓๐ น.  – ๑๖.๓๐ น.) ณ ท่ีทําการองค์การ  
บริหารส่วนตําบลลําพูน เลขท่ี 99/9 หมู่ท่ี 3 ตําบลลําพูน อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี                    
โทรศัพท์ ๐๗๗-450376 (การแต่งกายชุดสุภาพ)  

  ๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีต้องนํามาย่ืนพร้อมใบสมัคร       

                    ๔.๑   ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน  พร้อมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและสําเนาเอกสารพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  อย่างละ  ๑  ฉบับ  ดังนี้  

(๑)   สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีระบุสาขาท่ี
จะสมัครสอบ  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  อย่างละ ๑ ฉบับ 

(๒)   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน    
๖  เดือน  จํานวน ๓ รปู และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ –สกุล  ตําแหน่งท่ีสมัครสอบ ไว้ด้านหลังรูป ทุกรูป 

(๓)   สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 
 (๔)   สําเนาบัตรประจําประชาชน  จํานวน ๑ ฉบับ 

                       (๕)   ใบรับรองแพทย์  ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน           
ส่วนตําบลกําหนด  ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่ตรวจร่างกาย 

 (๖)   เอกสารอ่ืนๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ  -  สกุล (ถ้ามี)  
                   ๔.๒    ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆใน       
ใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นและแสดงหลักฐานตาม วัน เวลา และสถานท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครมายื่นหลักฐาน ตามวันเวลาและสถานท่ีกําหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครและหากมีกรณีปลอมแปลงเอกสารท่ีใช้สมัคร จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
                     ๔.๓   หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนด
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการ
จ้างเป็นพนักงานจ้างตําแหน่งใดๆ   
 

5. ค่าธรรมเนียม.../ 
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๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
                  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนยีมสําหรับตําแหน่งท่ีสมัคร   ในอัตราตําแหน่งละ  ๑๐๐  บาท   
                 ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้เม่ือได้รับประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรแล้ว             
เว้นแต่มีการยกเลิกการเลือกสรรครั้งนี้ ท้ังหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายคืน
ค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้มิได้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได ้           
              ๖.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร   วัน เวลา สถานท่ีดําเนนิการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการ
เลือกสรร  ดังนี ้
                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานท่ีดําเนินการเลือกสรร และระเบียบ
เก่ียวกับการเลือกสรร  ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลลําพูน  อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ภายในวันท่ี  6  พฤษภาคม  ๒๕๕7  โดยจะดําเนินการเลือกสรร ในวันท่ี 8  พฤษภาคม ๒๕๕7  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันท่ี  12  พฤษภาคม 2557  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลลําพูน  
อําเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

๗. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
      พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตําแหน่ง   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

โดยวิธีสอบข้อเขียน   เป็นข้อสอบปรนัยจํานวน  ๑๐๐  ข้อ  ๑๐๐  คะแนน     
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว การศึกษา   ประวัติการทํางาน  ประสบการณ์  
อุปนิสัย  ทัศนคติ  คุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
             ๘.  เกณฑ์การตัดสิน 

         การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละวิธ ี           
ท่ีสอบตามหลักสูตร ไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๖๐ 
                  ๙.  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

   ๙.๑ การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้จะเรียงลําดับท่ีจากผู้ ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูผ้่านการเลือกสรรไดค้ะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับ
ท่ีสูงกว่า 

   ๙.๒ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้จะใช้เพ่ือการจ้างพนักงานจ้างเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วัน
ข้ึนบัญชีแต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  
                   ๑๐.  การจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามลําดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ 
ตามตําแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนตําบล   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล           
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

                        จึงประกาศมาให้ทราบด้วยท่ัวกัน 

                                  ประกาศ   ณ  วันท่ี  9   เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕7 

 
           เสกศรรณ  กาโห 
                              (นายเสกศรรณ   กาโห) 
                               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําพูน 
 



  

 

ภาคผนวก  ก  แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่   9   เมษายน  ๒๕๕7 

“ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหน่งและอัตราค่าตอบแทน” 
************************************************************************************* 
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน          
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าท่ีชั้นต้นปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สํารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทําแผนงาน ดําเนินการและ
สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นําท้องถ่ิน เป็นผู้นําและเป็นท่ีปรึกษากลุ่มใน
การพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถ่ินของตน ร่วมทํางานพัฒนากับประชาชนในท้องถ่ินอย่างใกล้ชิด ให้คําแนะนําและ   ฝึกอบรมประชาชนใน
ท้องถ่ินตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนในท้องถ่ินทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทํารายงานต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขา ท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรอื 
2. ��������	
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ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

1. มีความรู้เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  และกฎหมาย   

กฎระเบียบและข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
  3. มีความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
5. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตผุล 

อัตราค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง 

       ได้รับอัตราตอบแทนเดือนละ ๘,๓๔๐.-บาท ระยะเวลาจ้าง ๔ ป ีหรือกําหนดเวลาตามสัญญาจ้าง
และได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  จํานวน 6,66๐.-บาท 

( หากมีประสบการณ์ทํางานในตําแหน่งดังกล่าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
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