
 
 

 
 

ประกาศจังหวัดหนองบัวล าภู 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักพัฒนาสังคม 

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

  ด้วยจังหวัดหนองบัวล าภู  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัด
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราช 
การ พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ
ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ  ลงวันที่  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

๑. ชื่อ กลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
                               กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
                               ต าแหน่ง นักพัฒนาสังคม  
                               ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

(๑)  ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสถานการณ์ด้านสังคม เพื่อให้การจัดท า
โครงการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของพ้ืนที่  

(๒)  ติดตามดูแลการท างานของอาสาสมัคร/องค์กรเครือข่ายในพ้ืนที่ เพ่ือให้การ 
ท างานของอาสาสมัคร/องค์กรเครือข่ายมีความสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของส านักงานและเป็นไป   
ตามมาตรฐานที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก าหนดไว้  

(๓)  เป็นผู้ช่วยวิทยากรในโครงการด้านการพัฒนาสังคมต่าง ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย    
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นทางสังคมให้กับบุคคลภายนอกองค์กรเครือข่ายอาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบอย่างถูกต้อง  

(๔)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 อัตราว่าง   ๑  อัตรา 

    ค่าตอบแทน    ๑๘,๐๐๐.- บาท/เดือน  (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
    สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ระยะเวลาการจ้าง  ๔  ปี 
 
 

 ๒. มีอายุ..../ 
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๒.   คุณสมบัติทั่วไป  
(๑) มีสัญชาติไทย         
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘ ปี บริบูรณ ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          (๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

                     (๕)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดเพราะกระท าความผิดทางอาญาฯ  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ  
หน่วยงานอื่น  

(๗)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น  
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการท้องถิ่นในวันที่บรรจุ  

                     (๘)  มีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ าประกันในวันท าสัญญาจ้าง 

                   ๓.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                        การศึกษา วฒุิปริญญาตร ีหรอืคุณวุฒอิยา่งอ่ืนทีเ่ทียบไดใ้นระดบัเดยีวกันใน 

ด้านสังคมศาสตร์ 
                          ๔.  การรับสมัคร 
                                วัน เวลาและสถานทีร่ับสมัคร  
                                ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร เขียนใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวล าภู ศาลากลาง ชั้น ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๒  กรกฎาคม  
๒๕๕๗  ในวันเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

                          ๕.  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                                 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่าย
ไม่เกิน ๖ เดือน ( นับจากวันปิดรับสมัคร ) จ านวน ๒ รูป  
                                 (๒)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา คือ ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน      
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร ในกรณี ที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบ
สมัครให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับการ
อนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้ 

 
/(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน.............. 
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                                 (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ฉบับ 
                                 (๔)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – 
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ  
                                 (๕)  ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จ านวน ๑ ฉบับ  
         (๖)  ส าเนารับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (แบบ สด.๔๓) หรือหนังสือส าคัญ 
(แบบสด.๘) ใบส าคัญ (แบบ สด.๙)  

                            ๖.  เงื่อนไขในการรับสมัคร  
                                 ผูส้มัครเข้ารับการเลือกสรรจะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท า  
ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

                           ๗.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และก าหนดวัน เวลา 
สถานที่สอบ ดังนี้ 
                                ๗.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๕ กรกฏาคม  ๒๕๕๗  
ณ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวล าภู และ WWW.Nongbualamphu.m-
society.go.th   
                                ๗.๒  สอบข้อเขียน ในวันที่ ๓๐ กรกฏาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  
และประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน ในวันที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวล าภู และ   WWW.Nongbualamphu.m-
society.go.th   
                                ๗.๓  สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวล าภู  ศาลากลางชั้น  ๑  อ าเภอเมือง
หนองบัวล าภู  จ.หนองบัวล าภู  
 
 
 
 

๘.หลักเกณฑ์และวิธีการ......./ 
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   ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
          ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการ 
ประเมิน ดังนี้ 

    หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑.  ความรู้เรื่องการพัฒนาสังคม 
 

๑๐๐ สอบข้อเขียน 

๒.  การสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 
รวม ๒๐๐  

 
       ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จะด าเนินการประเมิน ในข้อ ๑ ก่อน 
และผู้ผ่านการประเมินดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่ ๒ ต่อไป 

๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
          ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   
ซึ่งมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หรือต้องผ่านการสอบข้อเขียนตามท่ีก าหนด 
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
     การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ มากไปหาน้อย กรณีมีคะแนนเท่ากัน             
จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ข้ึนก่อน 
        ๑๐.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
                                จังหวัดจะประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลอืก ในวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๗ ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป   ณ  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวล าภูและ 
WWW.Nongbualamphu.m-society.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว  ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อ
เลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกัน
นี้ใหม่แล้วแต่กรณี  
         ๑๑.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรร 
                                   ผูส้อบผา่นและไดร้ับการคัดเลอืก ให้มารายงานตวั ณ ส านักงานพัฒนาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวล าภู ในวันที่ ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.  จะท าสัญญาจ้าง
เมื่อได้รับโอนจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น 
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