
 
 
 
 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเป�นพนักงานจ!าง 

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

 ด�วยองค
การบริหารส�วนตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง มีความประสงค
จะรับสมัครบุคคลท่ัวไป
เพ่ือดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเป(นพนักงานจ�างองค
การบริหารส�วนตําบลควนเมา จํานวน 1 ตําแหน�ง 1 อัตรา 
เพ่ือให�เหมาะสมสอดคล�องกับภารกิจท่ีได�รับการถ�ายโอนตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให�แก�องค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค
การบริหารส�วนตําบล 
พ.ศ.2547 และท่ีแก�ไขจนถึงป9จจุบัน 

 อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไข 
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ�าง ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ข�อ 18 ข�อ 19 และข�อ 20 องค
การ
บริหารส�วนตําบลควนเมา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเป(นพนักงานจ�าง ดังนี้ 

 ๑. ตําแหน�งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
   พนักงานจ!างตามภารกิจ   

- ตําแหน�งผู�ช�วยเจ�าพนักงานพัฒนาชุมชน     จํานวน  1  อัตรา 
 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของผู!มีสิทธิสมัครเข!ารับการสรรหาและ
เลือกสรร 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป ผู�ซ่ึงจะได�รับการจ�างเป(นพนักงานจ�างต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะ
ต�องห�ามตามข�อ ๔ แห�งประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ
เก่ียวกับพนักงานจ�าง 
ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ดังต�อไปนี้ 
  ๑. มีสัญชาติไทย 
  ๒. มีอายุไม�ต่ํากว�า ๑๘ ปI บริบูรณ
และไม�เกิน ๖๐ ปI 
  ๓. ไม�เป(นบุคคลล�มละลาย 
  ๔. ไม�เป(นผู�พิการทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถ หรือจิตฟ9NนเฟOอน      
ไม�สมประกอบ หรือเป(นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป(นลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�น สําหรับพนักงาน
ส�วนตําบล 
  ๕. ไม�เป(นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 
  ๖. ไม�เป(นผู�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารท�องถ่ิน คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน 
  ๗. ไม�เป(นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให�จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เว�นแต�เป(นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๘. ไม�เป(นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
  9. ไม�เป(นข�าราชการหรือลูกจ�างของส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยราชการอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถ่ิน 
  พระภิกษุ สามเณร ไม�สามารถสมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังได� ท้ังนี้ 
ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห�ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข�งขันหรือสอบคัดเลือกอย�างคฤหัสถ
 
พ.ศ.2538 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 
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  หมายเหตุ  ผู�ท่ีผ�านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ�าง จะต�องไม�เป(นผู�ดํารงตําแหน�ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง ผู�บริหารท�องถ่ิน คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิก
สภาท�องถ่ิน ข�าราชการหรือลูกจ�างส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถ่ินและต�องนําใบรับรองแพทย
 ซ่ึงออกให�ไม�เกิน 1 เดือน และแสดงว�า    
ไม�เป(นโรคต�องห�ามตามประกาศกําหนดโรคท่ีเป(นลักษณะต�องห�ามสําหรับข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินมายื่นด�วย 
 
 2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
   ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  ตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับ
สมัครฯ รายละเอียดปรากฏตาม (ภาคผนวก ก) แนบท�ายประกาศนี้  

 3. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

  3.1 กําหนดการรับสมัครพนักงานจ!าง 
   ต้ังแต�วันท่ี 1 - 13  เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ตั้งแต�เวลา 08.30 – 16.30 น.  
(ในวันและเวลาราชการ) ณ สํานักงานปลัดองค
การบริหารส�วนตําบล องค
การบริหารส�วนตําบลควนเมา อําเภอ
รัษฎา จังหวัดตรัง หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข 0 -7529-0122 ,08-1370-2454 
 3.2 วิธีการย่ืนใบสมัคร 
   สมัครด�วยตนเอง ผู�สมัครต�องกรอกข�อความในใบสมัคร และบัตรประจําตัวสอบด�วยลายมือ
ของตัวเอง พร�อมรูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวกและแว�นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ�ายครั้งเดียวกัน ไม�เกิน 6 เดือน (นับถึง
วันท่ีสมัคร) จํานวน 3 รูป โดยให�ผู�สมัครติดรูปถ�ายในใบสมัครจํานวน 1 รูป ในบัตรประจําตัวสอบ จํานวน 2 รูป 
พร�อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ข�อ 4 
   ผู�สมัครจะต�องเสียค�าธรรมเนียมการสมัคร ตําแหน�งละ 100 บาท ค�าธรรมเนียมการสมัคร
จะไม�จ�ายคืนให�ไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
   อนึ่ง ผู�สมัครจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว�าเป(นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไป 
และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีสมัครตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต�องกรอกรายละเอียดต�างๆ ในใบ
สมัครพร�อมท้ังยื่นเอกสารหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกําหนด ในกรณีท่ีผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครไม�ยื่น
หลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกําหนด หรือยื่นเอกสารไม�ครบถ�วน จะถือว�าเป(นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบ และหากมีกรณีปลอมแปลงเอกสารท่ีใช�สมัครสอบจะต�องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย หากตรวจสอบพบภายหลัง
ว�า ผู�สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม�ครบถ�วนตามท่ีกําหนด คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก จะถือว�าเป(นผู�
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม�มีสิทธิได�รับการแต�งต้ังเป(นพนักงานจ�างตําแหน�งใด ๆ 
 4. เอกสารและหลักฐานท่ีใช!ในวันสมัคร ดังนี้ 
  4.1  สําเนาทะเบียนบ�าน   จํานวน ๑ ฉบับ 
       4.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน ๑ ฉบับ 
      4.3 ใบรับรองแพทย
ปริญญาท่ีแสดงว�าไม�เป(นโรคต�องห�ามตามประกาศท่ีคณะกรรมการ
พนักงานส�วนตําบลจังหวัดตรัง ซ่ึงออกให�ไม�เกิน 1 เดือน นับแต�วันท่ีตรวจร�างกาย  จํานวน ๑ ฉบับ (ฉบับจริง) 
  4.4  สําเนาใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาท่ีแสดงถึงเป(นผู�สําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน�งผู�ช�วยเจ�าพนักงานพัฒนาชุมชน( ภาคผนวก ก) ในกรณีท่ีหลักฐานการศึกษาดังกล�าวเป(นภาษาต�างประเทศ
ให�แนบฉบับท่ีแปลเป(นภาษาไทยพร�อมรับรองสําเนาถูกต�องอย�างละ 1 ฉบับ 
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  4.5  สําเนาหลักฐานรับรองการผ�านการเกณฑ
ทหาร   จํานวน  ๑   ฉบับ (ถ�ามี) 
  4.6  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช�น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ�ามี)  
   

 5. การประกาศรายช่ือผู!มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี  
  5.1  ประกาศรายช่ือผู!มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร 
  องค
การบริหารส�วนตําบลควนเมา จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาและเลือกสรร
ในวันท่ี 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ณ องค
การบริหารส�วนตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
  5.2  กําหนดการสรรหาและเลือกสรร  
   5.2.1 ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และ ภาค
ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข.) วันท่ี 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
   โดยผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาต�องมารายงานตัวต้ังแต�เวลา เวลา 08.30  - 08.50 น.  
ณ ห�องประชุมสภาองค
การบริหารส�วนตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัด มิฉะนั้นจะถือว�าสละสิทธิ์ไม�เข�ารับการ
สรรหา และผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาต�องแต�งกายสุภาพและนําบัตรประจําตัวผู�เข�าสอบพร�อมด�วยบัตรประจําตัว
ประชาชนมาแสดงก�อนเข�ารับการสอบ 
   5.2.2  ประกาศรายชื่อผู�สอบมีสิทธิสอบ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค.) ในวันท่ี 
วันท่ี 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ณ ท่ีทําการองค
การบริหารส�วนตําบลควนเมา  อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ( โดย
ผู�สอบคัดเลือกตําแหน�งดังกล�าว จะต�องสอบแข�งขันในภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป และภาคความรู�ความสามารถ
ท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งได�ไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๖๐  จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (สัมภาษณ
) 
   5.2.3 ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค.) โดย
วิธีการสัมภาษณ
 ในวันท่ี 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ณ ท่ีทําการองค
การบริหารส�วนตําบลควนเมา  อําเภอ
รัษฎา จังหวัดตรัง  ต้ังแต�เวลา 09.30 น.เป(นต�นไป 
   6. หลักเกณฑ�วิธีการสรรหาและเลือกสรร  
  องค
การบริหารส�วนตําบลควนเมา จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป(นพนักงานจ�าง
โดยยึดหลัก “สมรรถนะ”  ความเท�าเทียมกันในโอกาส และประโยชน
ของทางราชการเป(นสําคัญ 
  วิธีการประเมิน “สมรรถนะ”  
  ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ
ประเมิน ดังต�อไปนี้ 
   ภาค ก. สอบภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
   ภาค ข. สอบภาคความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข.)  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
   ภาค ค. สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค.)  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  
   รายละเอียดปรากฏตาม (ภาคผนวก ข.) แนบท�ายประกาศฯ นี้ 
  7. หลักเกณฑ�การตัดสิน 
  ผู�ท่ีถือว�าเป(นผู�ผ�านการเลือกสรรและเลือกสรร จะต�องเป(นผู�ท่ีได�รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ในทุกภาค ไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 60 โดยเรียงลําดับจากผู�ท่ีได�คะแนนรวมสูงสุดตามลําดับ ในกรณีท่ีผู�สอบได�คะแนน
เท�ากันพิจารณาให�ผู�ท่ีมีคะแนนสัมภาษณ
มากกว�าอยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า ถ�าได�คะแนนสัมภาษณ
เท�ากันให�ผู�ได�คะแนน
ภาคความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งเป(นผู�ท่ีอยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า ถ�ายังคงได�คะแนนเท�ากันอีกก็ให�ผู�ทีได�รับหมายเลข
ประจําตัวสอบก�อนเป(นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า โดยการจ�างจะเป(นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได� 
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  8. การประกาศผลสอบ 
  องค
การบริหารส�วนตําบลควนเมา จะประกาศรายชื่อผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร  
วันท่ี 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ณ ท่ีทําการองค
การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
  9. การข้ึนบัญชีผู!ผ�านการสรรหาและเลือกสรร 
  9.1 การข้ึนบัญชีผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงจากผู�สอบได�คะแนนรวมสูงสุดตามลําดับ 
ในกรณีท่ีมีผู�ได�คะแนนรวมเท�ากัน ผู�ได�คะแนนสัมภาษณ
 มากกว�าเป(นผู�อยู�ในลําดับสูงกว�า ถ�าได�คะแนนสัมภาษณ

เท�ากัน ให�ผู�ท่ีได�รับเลขประจําตัวก�อนเป(นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า 
  9.2 บัญชีผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรรจะใช�เพ่ือการจ�างเป(นระยะเวลา 1 ปI นับแต�ข้ึนบัญชีแต�ถ�า
มีการสรหาและเลือกสรรอย�างเดียวกันนี้อีก และได�บัญชีผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรรใหม�แล�วบัญชีผู�ผ�านการสรร
หาครั้งนี้เป(นอันยกเลิก 
  9.3 ผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรรและได�ข้ึนบัญชีผู�ผ�านการเลือกสรรแล�ว ถ�ามีกรณีอย�างใดอย�าง
หนึ่ง ดังต�อไปนี้ ให�เป(นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู�ผ�านการเลือกสรร คือ 
   (๑) ผู�นั้นขอสละสิทธิ์ ในการทําสัญญาจ�างในตําแหน�งท่ีสอบได� 
   (๒) ผู�นั้นไม�มารายงานตัว เพ่ือรับการทําสัญญาจ�างภายในเวลาท่ีองค
การบริหารส�วนตําบล
ควนเมากําหนดไว� เว�นแต�มีเหตุจําเป(นและได�มีหนังสือส�งทางไปรษณีย
ลงทะเบียนแจ�งให�ทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 
๑๐ วัน นับแต�วันท่ีท่ีทําการไปรษณีย
รับลงทะเบียน 
   (๓) ผู�นั้นไม�อาจเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการตามกําหนดเวลาท่ีจะทําการจ�างในตําแหน�งท่ีได�รับ
การสรรหา 
 12. การทําสัญญาจ!าง 
  ผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร จะได�รับการจ�างให�เป(นพนักงานจ�างสังกัดองค
การบริหารส�วน
ตําบลควนเมา ตามลําดับท่ีในบัญชีรายชื่อผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรรได� ตามจํานวนอัตราท่ีสรรหาโดยเริ่มแต�ต้ัง
ลําดับท่ี 1 ของแต�ละตําแหน�ง และองค
การบริหารส�วนตําบลควนเมา จะทําสัญญาจ�างตามตําแหน�งท่ีผ�านการสรรหา
และเลือกสรร ตามระยะเวลา ค�าตอบแทนท่ีกําหนดท�ายประกาศรับสมัครนี้ โดยได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดตรัง (ก.อบต.จังหวัด) 
  การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ�างตามประกาศนี้  ดํา เนินการในของ
คณะกรรมการโดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท�าเทียมในโอกาส และประโยชน
ของทางราชการเป(นสําคัญ ด�วย
กระบวนการท่ียุติธรรม โปร�งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี อย�าหลงเชื่อ 
หรือยอมเสียทรัพย
สินให�แก�บุคคล หรือกลุ�มบุคคล หรือผู�แอบอ�างว�าสามารถช�วยเหลือให�สอบได� และหากผู�ใดได�
ทราบข�าวประการใดเก่ียวกับการแอบอ�างหรือทุจริตเพ่ือให�สอบคัดเลือกได� โปรดแจ�งคณะกรรมการดําเนินการสรร
หาและเลือกสรรได�ทราบ เพ่ือจักได�ดําเนินการตามกฎหมายต�อไป 

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี              เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
       
 

(นายสมชาย  แก�วเพ็ง) 
ปลัดองค
การบริหารส�วนตําบล ปฏิบัติหน�าท่ี 

นายกองค
การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
 



  

ภาคผนวก ก. 
 

เอกสารแนบท�ายประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเป(นพนักงานจ�าง 

ขององค
การบริหารส�วนตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
ลงวันท่ี 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

-------------------------------------------------------------- 
ช่ือตําแหน�ง   ผู�ช�วยเจ�าพนักงานพัฒนาชุมชน  (จํานวน  1 อัตรา) 
ประเภทตําแหน�ง พนักงานจ�างตามภารกิจ 
สังกัด  สํานักงานปลัดองค
การบริหารส�วนตําบล 
หน!าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ช�วยผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ซ่ึงไม�จําเป(นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด�านพัฒนาชุมชน ตามแนวทาง แบบอย�าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต� การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต�าง ๆ ดังนี้ 

1. ด!านการปฏิบัติการ 
1.1 สํารวจข�อมูลเบ้ืองต�นเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนส�งเสริมพัฒนา 

ประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข�อมูลในการพัฒนาชุมชน เพ่ือการวางแผนพัฒนาชุมชนและสนับสนุน
การดําเนินงานของท�องถ่ินได�ตรงตามความต�องการและสถานการณ
ของชุมชน 
  1.2 ส�งเสริมและกระตุ�นให�ชุมชนมีความเข�าใจ และมีความคิดริเริ่ม เพ่ือเข�ามามีส�วนร�วมใน
การพัฒนาชุมชนและท�องถ่ินของตนโดยมุ�งพ่ึงพาตนเองเป(นหลักและยึดคนในชุมชนเป(นศูนย
กลางในการพัฒนา
ตนเองเป(นหลักและยึดคนในชุมชนเป(นศูนย
กลางในการพัฒนา 
  1.3 ส�งเสริม สนับสนุนให�มีการรวมกลุ�มของประชาชน เพ่ือสร�างพลังชุมชนให�เป(นฐานการ
พัฒนาชุมชนอย�างถูกต�องเข�มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผู�นําชุมชน ผู�นํากลุ�ม/องค
กร และเครือข�ายองค
กร
ประชาชน ในการเป(นท่ีปรึกษากลุ�ม/องค
กร และเครือข�ายองค
กรประชาชน 
  1.4 ส�งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู�และการมีส�วนร�วมของประชาชนกระบวนการกลุ�ม 
รวมท้ังกระบวนการชุมชนในรูปแบบต�างๆ ให�ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค�น วิเคราะห
ตัดสินใจ วางแผนและ
ดําเนินการแก�ไขป9ญหาตามความต�องการของตนเองและชุมชน เพ่ือให�สามารถบริหารจัดการชุมชนและท�องถ่ินของ
ตนเองสู�การเป(นชุมชนเข�มแข็ง 
  1.5 ส�งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให�คําปรึกษา แนะนําด�านวิชาการและปฏิบัติงานด�านเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต�างๆ แก�กลุ�มองค
กร เครือข�ายองค
กรประชาชน 
และชุมชนในระดับอําเภอ ตําบล หมู�บ�าน เพ่ือให�ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได� ในทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจฐานราก 
มีความเข�มแข็ง สมดุล และม่ันคง 
  1.6 ให�ความรู�เบ้ืองต�นแก�ประชาชนในด�านต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาชุมชน ตลอดจน
ดําเนินการและเอ้ืออํานวยให�เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต�างๆ เพ่ือให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็น
และมีส�วนร�วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
  1.7 เป(นผู�นําและเป(นท่ีปรึกษากลุ�มในการพัฒนาท�องถ่ิน ดูแลส�งเสริมประชาชนให�มีความ
สนใจ เข�าใจและเข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
  1.8 ร�วมจัดทําโครงการต�างๆ ร�วมกับประชาชนในพ้ืนท่ี เช�น โครงการกองทุนหมู�บ�านโครงการ
ชุมชนพอเพียง โครงการ S M L เป(นต�น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ีและเสริมสร�างให�เป(นชุมชน
ท่ีเข�มแข็ง 
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  1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค
ความรู�ใหม� ๆ กฎหมาย และระเบียบต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง
กับงานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกข
แก�ผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�ปcวยเอดส
 และเด็กและเยาวชนท่ีด�วยโอกาส เพ่ือ
นํามาประยุกต
ใช�ในการปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให�องค
กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว� 
 2. ด!านการบริการ 
  2.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดังกล�าว เพ่ือ
นําไปใช�ประโยชน
ในการหาข�อบกพร�องและหาแนวทางปรับปรุงแก�ไขในการปฏิบัติงานคราวต�อไป 
  2.2 ตอบป9ญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเบ้ืองต�นเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนแก�หน�วยงานท่ี
เก่ียวข�องเพ่ือให�เกิดความร�วมมือและความเข�าใจท่ีดีต�อกันทุกฝcาย 
  2.3 ติดต�อประสานงานหน�วยงานองค
กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือบริการช�วยเหลือบําบัด แก�ไข
ป9ญหาแก�ชุมชน ประชาชนในทุกด�าน 
  2.4 เผยแพร�ประชาสัมพันธ
ผลงานการดําเนินงาน วิธีการ งานพัฒนาชุมชน เพ่ือสร�างความรู�
ความเข�าใจและกระตุ�นปลูกฝ9งให�ประชาชนมีความสนในให�ความร�วมมือ มีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชน และมี
ทัศนคติท่ีดีต�อองค
กร ต�อชุมชน 
  2.5 ให�คําแนะนําตอบป9ญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบให�แก�หน�วยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให�ผู�สนใจได�รับทราบข�อมูลและให�ความรู�ต�างๆ ท่ีเป(นประโยชน
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
  มีคุณวุฒิอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้ 
  1. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาท่ี 
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 
  2. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันทุก
สาขาวิชาท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 
  3. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ไม�ต่ํากว�านี้ทุกสาขาวิชาท่ี 
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง 
 ความรู!ความสามารถท่ีต!องการ 

1. มีความรู�ความเข�าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค
การบริหารส�วนตําบล และกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข�อบังคับอ่ืนท่ีใช�ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 

2. มีความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชนอย�างเหมาะสมแก�การ 
ปฏิบัติงานในหน�าท่ี 

3. มีความสามารถในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความละเอียดแม�นยํา 
4. มีความสามารถในการให�คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู�ในความ 

รับผิดชอบ 
 

อัตราค�าตอบแทนพนักงานจ!าง 
  พนักงานจ!างตามภารกิจ 
  คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได�ในระดับเดียวกัน ได�รับค�าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท เงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 
  คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได�ไม�ตํ่ากว�านี้ ได�รับค�าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท เงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 
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  คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได�ไม�ตํ่ากว�านี้  ได�รับค�าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท เงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท 
ระยะเวลาการจ!างและการทําสัญญา 
  องค
การบริหารส�วนตําบลควนเมา จะมีหนังสือแจ�งผู�ท่ีผ�านการสรรหาและเลือกสรร ในลําดับท่ี 1 
หลังจากคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดตรัง (ก.อบต.จังหวัดตรัง) ให�ความเห็นชอบแล�ว และจะทําสัญญา
จ�างตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปI 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                ภาคผนวก ข. 
 

 
หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ�าง 

แนบท�ายประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลควนเมา 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเป(นพนักงานจ�าง ลงวันท่ี 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

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

ประเภทพนักงานจ!างตามภารกิจ ตําแหน�งผู!ช�วยเจ!าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู�สมัครสอบต�องได�รับการประเมิน
สมรรถนะตามหลักเกณฑ
 ดังนี้ 

1. ภาคความรู!ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) โดยวิธีการสอบข�อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
รายละเอียดเก่ียวกับสอบมีดังต�อไปนี้ 
 1.1 วชิาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห
 และสรุปผล  
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห
 และสรุปผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นในข�อความ เรื่องราว 
ตลอดจนวิเคราะห
เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงท่ีน�าจะเป(นจากข�อมูล
สมมติฐาน ศึกษาวิเคราะห
และสรุปผล โดยอาศัยข�อมูลด�านต�างๆ ท่ีเหมาะสมกับความสามารถ โดยคํานึงถึงระดับ
ความรู�ความสามารถท่ีต�องการของตําแหน�งตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน�งด�วย 
 1.2 วชิาภาษาไทย  

ทดสอบความรู�ความสามารถในการใช�ภาษาไทย โดยการสรุปความและหรือตีความจากข�อความ
สั้นๆ หรือบทความ และให�พิจารณาเลือกใช�ภาษาในรูปแบบต�างๆ จากคําหรือกลุ�มคํา ประโยค หรือข�อความสั้นๆ 
หรือให�ทดสอบโดยการอย�างอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรู�ความสามารถของตําแหน�งตามท่ีกําหนดไว�ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน�งด�วย 
 1.3 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป9จจุบัน 
 1.4 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1.6 เหตุการณ
ป9จจุบัน 
2. ภาคความรู!ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข.) โดยวิธีการสอบข�อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) รายละเอียดเก่ียวกับการสอบมีดังต�อไปนี้ 

 2.1 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค
การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ป9จจุบัน 

 2.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป9จจุบัน 
 2.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป9จจุบัน 
 2.4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป9จจุบัน 
 2.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจ�ายเงินสงเคราะห
เพ่ือการยังชีพขององค
กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.2548 

 2.6 ระเบียบคณะกรรมการผู�สูงอายุแห�งชาติ ว�าด�วยหลักเกณฑ
การจ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ  
พ.ศ.2552 
 2.7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยหลักเกณฑ
การจ�ายเงินเบ้ียความพิการให�คนพิการขององค
กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2553 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป9จจุบัน 
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 2.8 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

 2.9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวรัชกาลท่ี 9 

3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค.) โดยวิธีการสัมภาษณ
 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) รายละเอียด
เก่ียวกับการสอบมีดังต�อไปนี้ 

 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีจากประวัติส�วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู�เข�าสอบและจากการสัมภาษณ
 ท้ังนี้อาจใช�วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม
อีกก็ได�เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ ตามหลักเกณฑ
ท่ีคณะกรรมการฯกําหนดในวันสอบ และพิจารณา
จากความรู�ท่ีอาจใช�เป(นประโยชน
ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ประสบการณ
 ความคิดริเริ่มสร�างสรรค
 ปฏิภาณไหว
พริบและบุคลิกภาพอย�างอ่ืน เป(นต�น  
 


