ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรอื่ ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะว ิทยากรฐานเร ียนรู ้
ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
--------------------------ด้ วยกรมการพัฒนาชุมชน โดยศู นย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชนลาปาง มีความประสงค์ รบ
ั สมัคร

คั ดเลื อกบุ คคลธรรมดา ตาแหน่ ง พนั ก งานจ้างเหมาบร ิการ เพื่ อ ปฏิ บัติง านตามโครงการพั ฒ นาสมรรถนะ

วท
ิ ยากรฐานเร ียนรู ใ้ นพื้ นที่ ต้นแบบการพั ฒ นาคุ ณภาพชีว ต
ิ ตามหลั ก ทฤษฏี ใ หม่ ประยุก ต์ สู่ “โคก หนอง นา
โมเดล” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป็นประชาชน คนตกงาน และผู้ที่ได้ รบ
ั ผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่รอบศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง
ดังนี้

1. ตาแหน่งงาน เง ินเดื อนทีจ
่ ะได้ รบ
ั และระยะเวลาการจ้าง
1. ตาแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบร ิการ

จานวน 3 คน อัตราเง ินเดือน

2. ระยะเวลาการจ้าง 15 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565

9,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดั งนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป

1) มีสัญชาติไทย

การศึกษา

การเมือง

2) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบร ิบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และไม่เกิน 65 ปี ไม่จากัดคุณวุฒิ
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หร ือเจ้าหน้าที่ในพรรค
5) ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ร า่ งกายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บัติ งานในหน้ าที่ ไ ด้ ไร้ค วามสามารถหร ือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคต้องห้ามหร ือเป็นอุปสรรคต่ อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี
หร ือหัวใจเต้นผิดปกติ หร ือโรคที่สังคมรังเกียจ โดยมีใบรับรองแพทย์รบ
ั รอง

6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหร ือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รงั เกียจของสังคม

7) ไม่เป็นผูเ้ กี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท

8) ไม่เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หร ือไล่ออกจากราชการ รัฐว ิสาหกิจหร ือหน่วยงานอื่นของรัฐ

9) ไม่เป็นข้าราชการหร ือลูกจ้างหร ือพนักงานของส่วนราชการ ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐว ิสาหกิจ

/2.2 คุณสมบัติ......

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง

กาหนด ในแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกนี้ (ผนวก ก)
3. วัน เวลาและสถานที่รบ
ั สมัครคัดเลือก

ผู้ประสงค์ สมัครสอบคั ดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้ วยตนเองได้ ที่ งานอานวยการ

ศู นย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชนลาปาง เลขที่ 83 หมู่ที่ 10 ตาบลปงแสนทอง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง

ในวันและเวลาราชการ ตั้ ง แต่ วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึ งเวลา 12.00 น.

ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยไม่เสียค่ าธรรมเนียมการสมัคร สามารถสอบถามรายละเอี ยดใน
การสมัคร

โทร. 054-829768 (งานอานวยการ)

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
1) ใบสมัครตามแบบที่กาหนด โดยกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จานวน 1 ฉบับ

2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ซึง่ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) และ

ถ่ายครัง้ เดียวกัน จานวน 2 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่าย

3) สาเนาบัตรประจาตั วประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชอ
ื่ ผู้สมัคร พร้อมตัวจร ิง อย่างละ 1 ฉบับ

4) ใบรับรองแพทย์ ซึง่ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค

พ.ศ. 2549 จานวน 1 ฉบับ

5) สาเนาประกาศนียบัตร หร ือสาเนาระเบียนแสดงผลการเร ียน ที่แสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว

(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ

6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชือ
่ – นามสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้ องยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกด้ วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้ องครบถ้วน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้ องและลงลายมือชือ
่ กากับในสาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่นามา
ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก

5. ประกาศรายชือ
่ ผู้มีสิทธิเ์ ข้ารับการสอบคัดเลือก
ศู นย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชนลาปาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ารับการสอบคั ดเลือกฯ ในวันที่

10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้ องอ านวยการ ศู นย์ ศึ กษาและพั ฒนาชุ มชนล าปาง เลขที่ 83 หมู่ ที่ 10 ต าบล
ปงแสนทอง อ าเภอเมื อ งล าปาง จั ง หวั ด ล าปาง และทางเว็ บ ไซต์ ศู น ย์ ศึ ก ษาแ ละพั ฒ นาชุ ม ชนล าปาง
http://training-lampang.cdd.go.th
6. หลักเกณฑ์และว ิธีการคัดเลือก
6.1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง จะดาเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเ์ ข้ารับการสอบคัดเลือกโดยการ

สอบสั มภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตั้ งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้ นไป โดยให้มารายงานตั วเพื่อเข้า
รับการสอบสัมภาษณ์ฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 09.30 น. ณ ห้องอานวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง

6.2 หลักเกณฑ์การคั ดเลือกโดยการสอบสั มภาษณ์ คะแนนเต็ ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจากเป็ น

ประชาชน คนตกงาน และผู้ที่ได้รบ
ั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ในพื้ นที่ รอบศู นย์ศึ ก ษาและพั ฒนาชุ ม ชนล าปาง และความเหมาะสมเกี่ ยวกั บงานที่ ปฏิ บัติ จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน ท่วงทีวาจา ทัศนคติ เป็นต้น

/7. เกณฑ์การ......

-37. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถื อว่าเป็นผู้สอบผ่านการคั ดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลธรรมดา ตาแหน่ ง พนั ก งานจ้างเหมา

บร ิการ เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะว ิทยากรฐานเร ียนรูใ้ นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิต

ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้ องได้ รบ
ั คะแนน
ในการสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

8. การประกาศผลการคัดเลือก

ศู นย์ ศึ กษาและพั ฒ นาชุ ม ชนล าปาง จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ า นการคั ดเลื อ กฯ ในวั น ที่

12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้ องอานวยการ ศู นย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชนลาปาง เลขที่ 83 หมู่ที่ 10 ตาบลปง

แสนทอง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปางและทางเว็บไซต์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง http://traininglampang.cdd.go.th

9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง จะเร ียกบุคคลผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดั บ ในกรณี

ที่ มี ค ะแนนรวมเท่ า กั น ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ ร ับ เลขประจ าตั ว ก่ อ นเป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นล าดั บ ที่ สู ง กว่ า เพื่ อ จ้ า ง บุ ค คลธรรมดา
ตาแหน่งพนักงานจ้างเหมาบร ิการ ปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งที่รบ
ั สมัคร และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกโดย
เร ียงตามลาดับคะแนนไว้ไม่เกิน 5 เดือน นับแต่วันประกาศผล
10. สถานที่ปฏิบัติงาน
จังหวัดลาปาง

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง เลขที่ 83 หมู่ที่ 10 ตาบลปงแสนทอง อาเภอเมืองลาปาง

11. การทาสัญญาจ้าง
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง จะทาสัญญาจ้างกับผู้ได้ รบ
ั การคัดเลือกตามลาดั บที่ในบัญชีใน

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ตามจานวน และอัตราจ้างที่กาหนดไว้ และให้นาหลักฐานประกอบการทาสัญญามา
ด้วย ดังนี้

1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนา

จานวน 2 ชุด

2) ในการจัดจ้างบุ คคลธรรมดา ตาแหน่ งพนั กงานจ้างเหมาบร ิการ ไม่ มี ข้ อผู กพันต่ อเนื่ องที่ จะนาไปสู่

การบรรจุหร ือปรับเปลี่ยนสภาพเป็นลูกจ้างประจา/ พนักงานราชการหร ือข้าราชการ ผู้ได้ รบ
ั การจ้าง จัดทาสัญญาจ้างใน
กรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หร ือความรู ้ ความสามารถ ความ

ประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มี อานาจในการจ้าง อาจสั่ งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ ผู้รบ
ั จ้างทราบล่วงหน้ า เมื่อสิ้ นสุ ด
สัญญาจ้างและผู้ที่จะได้รบ
ั การจ้างต่อไปต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง
ประกาศ ณ วันที่

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นางอัญชลี ป่งแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง

ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ผนวก ก
แนบท้ายประกาศกรมการพัฒนาชุมชน โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง

เรอื่ ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะว ิทยากรฐานเร ียนรู ้
ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
****************

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้
ตาแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบร ิการ
เง ินเดือน

9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

1) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบร ิบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และไม่เกิน 65 ปี ไม่จากัดคุณวุฒิการศึกษา
ร้ายแรง

2) เป็นผู้มีสุขภาพดี สบูรณ์ แข็งแรง มีความประพฤติดี สุภาพเร ียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อชนิด
3) มีความอดทน ขยัน ซือ
่ สัตย์ และมีความรับผิดชอบสูง

4) เป็นประชาชน คนตกงาน และผู้ที่ได้รบ
ั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้ ไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่รอบศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

๑) ลงลายมือชือ
่ และเวลาการปฏิบัติงานทุกครัง้ ที่มาปฏิบัติงาน ทั้งในวัน เวลาราชการ วันหยุดราชการ

หร ือวันหยุดตามประเพณี

๒) ปฏิบัติงานในการดูแล รดน้า พรวนดิน สวน ต้นไม้ พร้อมทั้งใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องกับขนิดของพรรณไม้ ซึง่

ต้องใช้ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับต้นไม้และปุ๋ยบารุงต้นไม้

3) ดูแลแปลงพื้นที่ต้นแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน “โคก หนอง นา โมเดล”

4) ดูแล ทาความสะอาด และปรับปรุงฐานการเร ียนรูใ้ ห้พร้อมรองรับสาหรับการฝึกอบรม

5) ปฏิ บัติห น้ าที่ อื่นที่ ดาเนิ นการเพื่อ พัฒนาพื้ นที่ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ต
ิ ตามหลักทฤษฎี ใหม่

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
2. ลักษณะงานของการเป็นว ิทยากรฐานเร ียนรู ้

1) พัฒนา ฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องให้สามารถเป็นว ิทยากรฐานเร ียนรูไ้ ด้ อย่างน้อย 2 ฐาน
2) ถ่ายทอดความรูใ้ นการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 งาน

3. ลักษณะของการปรับตัวเข้ากับสังคม
1) ทางานร่วมกันเป็นทีม

2) สามารถดารงชีว ิตได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง โดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ กติกาอย่างเคร่งครัด
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รบ
ั มอบหมาย

