
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ   

 ประจำปีงบประมาณ  2563 
                                                                     --------------------           
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์จะดำเนินการ
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563    
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  22  ประกอบกับมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542    และ ข้อ 18 -  20  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
ขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  
พ.ศ.  2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร 
  1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  3  ตำแหน่ง ดังนี้  
 1.1.1   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จำนวน 1  อัตรา 
 1.1.2   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 1  อัตรา 
 1.1.3   ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ)  จำนวน 1  อัตรา 

 2.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ดังนี้ 
  2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ตามข้อ  4  แห่ งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2547    ดังนี้   
 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์และไม่เกิน  60  ปี 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไมส่มประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วน
ตำบล 
 (5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
 (6)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
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 (7)  ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8)  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หนว่ยงานอื่นของรัฐ 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  
กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ค่าตอบแทน  และระยะเวลาการจ้าง  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ภาคผนวก  ก.)  
 2.3  คุณสมบัติต้องห้าม 
         พระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณรไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุและ              
แต่งตั้งได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว.89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2548  และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งกรมมหาเถรสมาคม ลงวันที่  22 กันยายน  2561 

 3.  กำหนดวันเวลาและสถานทีร่บัสมัคร 
  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครฯ  ให้ขอรับและยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่  
16  เมษายน  2563  ถึงวันที่  24  เมษายน   2563  ได้ที่ สำนักปลัด (ชั้น 2 ) องค์การบริหารส่วนตำบล             
แคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น หรือสอบถามข้อมูลได้ที่  โทรศัพท์/โทรสาร  0-4330-6130 หรือดู
ข้อมูลเพิ่มเติม ไดท้าง  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ   www.khnlocal.go.th 

 4.  หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 
  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน  โดยกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารใบสมัครทุกฉบับ ทั้งนี้ให้นำเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันสมัครด้วย 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  รูปถ่ายหน้าตรง(ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ)  ขนาด  1 - 2 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 
6  เดือน  และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่ายด้วย     จำนวน   3   รูป   
  (2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   จำนวน   1   ฉบับ 
  (3)  สำเนาทะเบียนบ้าน   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง     จำนวน   1   ฉบับ 
  (4)  สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  โดยต้องสำเร็จ
การศึกษาได้รับการอนุมัตภิายในวันปิดรับสมัคร   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง     จำนวน    1  ฉบับ 
  (5)  ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน    จำนวน    1  ฉบับ 
  (6)  เอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล  ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร(ถา้มี) 

 5.  ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ   100   บาท   ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่าย        
คืนให้  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนีท้ั้งหมด   

 6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วัน เวลา และสถานที่สอบ       
ในวันที่  27  เมษายน  2563  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น   
โทรศัพท/์โทรสาร  0-4330-6130 หรือทาง เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ www.khnlocal.go.th   
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 7.  หลักสตูรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลโดยวิธีการประเมิน
สมรรถนะ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือกำหนด โดย
วิธีการสอบข้อเขียน หรือวิธีการสอบภาคปฏิบัติ หรือวิธีการสอบสัมภาษณ์ วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน แนบท้าย
ประกาศนี้ ประกอบด้วย 
   7.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
      ใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน หรือวิธีการสอบภาคปฏิบัติ และการสอบ
สัมภาษณ์  รวมคะแนนเต็ม  300  คะแนน 
            7.1.1  สอบข้อเขียน  

- ความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก) (ปรนัย  100 คะแนน) 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (ปรนัย  100 คะแนน) 

    7.1.2  สอบสัมภาษณ์ 
           -  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค) (100 คะแนน) 

  8.  กำหนดวนั เวลา สถานที่สอบ 
  กำหนดการสอบ  ในวันที่  29  เมษายน  2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล          
แคนเหนือ   ตามกำหนด  ดังนี้ 
  -  สอบข้อเขียน (ภาค ก.) และ (ภาค ข.)    เวลา    09.00 -  12.00  น. 
  -  สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)  เวลา    13.00  น. เป็นต้นไป 

 9.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
- ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค  ไม่ตำ่กว่าร้อยละ  ๖๐   จะจัด 

เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ   ในกรณีทีมี่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน 
(ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน (ภาค ค.) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน (ภาค ข.) มากกว่าเป็นผู้
อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนน (ภาค ข.) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน (ภาค ก.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
ถ้าได้คะแนน (ภาค ก.) เท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
 - ทัง้นี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 

 10. การประกาศผลสอบ  และการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  10.1   การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร           
ในวันที่  30  เมษายน  2563  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4330-6130 หรือทาง เว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ www.khnlocal.go.th 

10.2   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้การสรรหาและเลือกสรร 
(1) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้มีกำหนด 1 ปี  นับ 

แต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  เว้นแต่จะมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้
มีการขึน้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว  ให้ถือว่าบัญชีที่ข้ึนไว้นั้นเป็นอันยกเลิก 
   (2)  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ถ้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  ให้เป็น
อันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  คือ 
   -  ผู้นั้นขอสละสิทธิรับการสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ 
   -  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา สถานที่กำหนด  และได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบแล้ว 
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 11.   การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
  11.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก  พนักงานจ้างตามภารกิจ จะทำสัญญากับ องค์การบริหารส่วนตำบล           
แคนเหนือ ได้เมื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดขอนแก่น  (ก.อบต. จังหวัดขอนแก่น)  แล้วเท่านั้น 
  11.2 พนักงานจ้างตามภารกิจให้ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี 

 12.  ข้อสงวนสิทธิ  
  12.1 สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  หากองค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  ขอสงวนสิทธิในการเลิกจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
  12.2 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เรียกจ้างบุคคลก็ได้ ในกรณีที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น  ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วไม่เห็นชอบในการจ้างพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  โดยผู้ที่เข้าทำการคัดเลือกหรือผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรื อ
ความเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  ให้ถือว่าผู้ที่เข้าทำการคัดเลือกทุกคนได้รับทราบเงื่อนไขหรือหลัก 
  12.3 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล          
แคนเหนือ มีอำนาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   1     เดอืน   เมษายน  พ.ศ.  2563 

 

 
                      จ่าสิบตำรวจ 

(ธนัช   ศรีภูมิ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ภาคผนวก ก.) 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2563 
ลงวันที่  1    เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2563 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   
ค่าตอบแทน  และระยะเวลาการจ้าง   

********************************* 
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน   : 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิบัติ งานระดับต้น  ที่ ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการ  
ทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ 
มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนใน
ชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน 
 1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและส่งเสริมการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน 
ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนา
รูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนและระบบสารสนเทศ
ชุมชน เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ 
 1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือสร้างความสมดุลใน
การพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 1.6 กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชนที่ถูกต้อง
เหมาะสม ได้มาตรฐาน 
 1.7 ส่งเสริมและดำเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพ่ือสร้างและพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้ของชุมชน 
 1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆเพื่อให้
ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทำแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และดำเนินการร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน 

 1.9 ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือขา่ยประชาชน 
เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน  
 1.10 ดูแล ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนใน
ท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตร และ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพ่ือดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้เช่น 
เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถ
เพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
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 1.13 จัดทำโครงการและงบประมาณ รวมถึงดำเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และประเมนิผลการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน กิจกรรมเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติด  เป็นต้น  เพ่ือให้  
 1.14 สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยสามารถนำมา
วางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 
 1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสรมิ ประสานและสนับสนุนผู้นำชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพ่ือให้รู้ถึงบทบาท
หน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีตลาดจำหน่ายสินค้า
ที่เป็นธรรม  
 1.17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน  
 1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม ่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัฒนาชุมชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้
การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
 3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
 3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
 4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจเพ่ือให้มีความรู้และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
   4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเพ่ือให้บริการแก่
หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน 

 
 3.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
  2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การพัฒนาชุมชน 
การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสังคมวิทยา หรือใน
สาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
  3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การพัฒนา
ชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือใน
สาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 

4. อัตราค่าตอบแทน 
   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  15,000.- บาท  

5. ระยะเวลาการจ้าง 
  กำหนดระยะเวลาการทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน   4   ปี 
 

-------------------------------------------------- 



(ภาคผนวก ก.) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2563 

ลงวันที่  1  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2563 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   

ค่าตอบแทน  และระยะเวลาการจ้าง   
********************************* 

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ) : 
 กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะบุคคลเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า  5  ปี  โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน
และหลักฐาน (สัญญาจ้าง) ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทำสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลอง
ปฏิบัติ 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้   การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา
ผู้เรียน  ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก  เด็กอนุบาลและปฐมวัย  โดยจะต้องผ่าน ก า ร
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ให้มีควาพร้อมทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  
สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับ
ข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ช่วยดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยมีความเสียสละ ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน  มีความอดทนต่องานหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  เป็นผู้ดูแลเด็ก  เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ให้ความรู้แก่เด็กโดย
การสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้ดูแลความเรียบร้อย  และความปลอดภัยของเด็กในขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้ดูแลเด็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
  3.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า  5  ปี  และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมี
ทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมี
การทดสอบทักษะเฉพาะบุ คคลด้วยการทดลองปฏิบั ติ    (ดั งรายละเอียดปรากฎตามหนั งสือด่วนที่ สุ ด                           
ที่ มท 0809.4/ว29  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา  
(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ลงวันที่  12  กันยายน  2560   

4.  อัตราค่าตอบแทน 
   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  9,400.- บาท    

 5. ระยะเวลาการจ้าง 
  กำหนดระยะเวลาการทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน   4   ปี 
 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
 
 



(ภาคผนวก ก.) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2563 

ลงวันที่  1  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2563 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   

ค่าตอบแทน  และระยะเวลาการจ้าง   
********************************* 

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
1. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานพัสดุ 
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ไดร้ับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และ
บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน  

1.2 ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ เพ่ือรวบรวม
ไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน  

1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพ่ือเป็นหลักฐาน
ในการดำเนินงาน  

1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดทำรายงาน และนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน  
1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
1.7 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินให้ผู้บังคบับัญชาทราบหลังการดำเนินแล้วเสร็จ  
1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ 

เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ด้านการบริการ  

2.1 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติ งานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน  หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และใหก้ารดำเนินงานสำเร็จลุล่วง  

2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพ่ือให้บริการ 
หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ  

 
 
 
 

/3.คุณสมบัติ... 
 
 
 



3.   คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค

การตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล 
พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได ้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ 
เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม 
เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอ่ืน ที ่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได ้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค 
การตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล 
พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได ้ 

4. อัตราค่าตอบแทน 
วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ   9,400.- บาท 
วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ 10,840.- บาท 
วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ได้รับค่าตอบแทน  เดือนละ 11,500.- บาท 

5. ระยะเวลาการจ้าง 
กำหนดระยะเวลาการทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4   ป ี
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