
                                            
 

 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภทท่ัวไปให้ด ารงต าแหน่งสายงาน  

ประเภทวิชาการ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะด าเนินการ
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภท
วิชาการ ในต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 86  และ ข้อ 91 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   
พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารง
ต าแหน่งต่างสายงาน ดังนี้ 

  ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
เลขที่ต าแหน่ง  29-3-01-3801-001  สังกัดส านักงานปลัด จ านวน 1 อัตรา 

  ๒. รายละเอียดต าแหน่ง 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (รายละเอียดตามผนวก ก.) 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะสอบคัดเลือกในวันรับสมัคร (รายละเอียดตามผนวก ข.) 

  4. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
               ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเองระหว่างวันพุธ ที ่  
3 ธันวาคม 2563 ถึงวันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30น.)               
ณ  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หากมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 3269 7493 ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสาร         
การสมัครได้ที ่www.rt.go.th 

 5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
สอบคัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครต้องรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ    
ในวันรับสมัคร (ส าเนาเอกสารทั้งหมดให้ใช้กระดาษ A 4 เท่านั้น) ดังนี้ 
      5.๑  ใบสมัคร (ตามเอกสารหมายเลข ๑) 
      5.2  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ตามเอกสารหมายเลข 2) 
      5.3 หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก 
จ านวน 1 ฉบับ (ตามเอกสารหมาย 3) 

/5.4 หนังสือ..... 
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      5.4 หนังสือรับรองความประพฤติและวินัยจากนายก องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด 
จ านวน 1 ฉบับ                                                  
      5.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
จ านวน ๑ ฉบับ 
      5.6 ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล (ก.พ.7) ของผู้สมัครสอบคัดเลือก จ านวน ๑ ชุด 
      5.7 รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไมใ่ส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว     
ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๑ ปี จ านวน 3 รูป 
       5.8  ใบรับรองแพทย์ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับจริง ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน 
1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ 
      5.9 ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  จ านวน ๑ ฉบับ 
      5.10 หนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ใช้สมัครสอบคัดเลือก 
      5.11 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล 

   ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง จะถือว่า   
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในครั้งนี้   

  6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
      ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ  2๐๐  บาท
(เม่ือสมัครแล้วค่าธรรมเนียมในการรับสมัครสอบจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ) 

  7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
      องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก             
ในวันจันทร์ ที่  28 ธันวาคม 2563 ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ หรอืสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 3269 7493 และทางเว็บไซด์ www.rt.go.th 

  8. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
      หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมคีะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน ดังนี้  

 8.1 ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
     ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ และความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน นโยบาย

และแผนงานด้านต่าง ๆ การติดต่อประสานงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั่วๆ ไป ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการที่สังกัด และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ทั้งนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) จ านวน 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ได้ก าหนดวิชาส าหรับ   
ใช้ในการสอบคัดเลือก (ตามเอกสารหมายเลข 4) 
      8.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

     ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุ
ไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบอัตนัย) จ านวน 3 ข้อ ซึ่งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ ก าหนดวิชาส าหรับใช้ในการสอบคัดเลือก (ตามเอกสารหมายเลข 4) 

 
 

/8.3 ภาค... 
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   8.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
          ทดสอบโดยประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอ่ืน ๆ 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ  ในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความ
ประพฤติ และด้านคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 9. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
       

วันที่/เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  
  (ภาค ก) 
- ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ 
  ต าแหน่ง (ภาค ข) 
 

 
ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอ าเภอบางสะพาน 

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564 
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

- ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
  (ภาค ค) 

ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

 

                    10. เกณฑ์การตัดสิน 
      การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค   
ที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค ทั้งนี้ 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะก าหนดให้ผู้สมัครสอบ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งในคราวเดียวกัน หรือด าเนินการสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้ได้คะแนนตามเกณฑ์สอบใน 
ภาคอ่ืนต่อไปก็ได้  

           ๑1. กรณีการทุจริต 
        ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม   
ในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานให้ องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทองทราบ           
เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง ให้ยกเลิกการสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริต ไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

            ๑2. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
        องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดี ที่ 28 
มกราคม 2564 ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์        
โดยจะประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบ
ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ข.) เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มากกว่า เป็นผู้อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 
                           /13.การข้ึนบัญชี... 
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          ๑3. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  
        กรณีมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมากกว่า 1 คน องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง จะ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จ านวน  2 เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และ
เมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้วบัญชีส ารองให้ยกเลิก                                                                  

  ๑4. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้  
        องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง จะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ ตามมติ-
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่ว่าง 
โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63 
 
         
 

(นายศักดา เอกพัฒน์สิริ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
(ผนวก ก.) 

ต าแหน่งประเภท   วิชาการ 

ชื่อสายงาน    พัฒนาชุมชน 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   นักพัฒนาชุมชน 

ระดับต าแหน่ง    ระดับปฏิบัติการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดท าแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของ

ประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรและเครือข่าย
องค์กรประชาชน 

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับ 
ฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพ่ือหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนและระบบ
สารสนเทศชุมชน เพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ 

1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือสร้าง
ความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก น าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน 

1.6 ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชนที่
ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน 

1.7 ส่งเสริมและด าเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพ่ือสร้าง
และพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน 

1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และด า เนินการร่วมกัน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน 

1.9 ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่าย
ประชาชน เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริ เริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น        
ของตน 

1.10 ดูแล ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและฝึกอบรม
ประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 
        /1.11 รวบรวม..... 
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1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพ่ือดูแลและจัดสวัสดิการที่
พึงได้ เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือให้กลุ่ม
อาชีพสามารถเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

1.13 จัดท าโครงการและงบประมาณ รวมถึงด าเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่น กิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา 
กิจกรรมที่เก่ียวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น  

1.14 ส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถ
น ามาวางแผนในการพัฒนาพื้นท่ีซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 

1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้น าชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพ่ือให้
รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีตลาด
จ าหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม 

1.17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 

1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ            
ที่เก่ียวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

  3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

  4. ด้านการบริการ 
4.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจ เพ่ือให้มี

ความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
4.2 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชน           

เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและ
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
         /คุณสมบัติ..... 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
  2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการ
พัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สังคม
วิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง        
นี้ได ้
  3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการ
พัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สังคม
วิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง        
นี้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                     (ผนวก ข.) 

 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภทท่ัวไป           

ให้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง  

 แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕63 

 
      

ต าแหน่ง 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 

(โดยการสอบคัดเลือก) 
1. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 

๑. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และ 
๒. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 
หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และต าแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมี
ระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ ขั้น 15,060 บาท 
 

           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 1 
    
. 
 
 

              ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
พนักงานส่วนต าบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภทท่ัวไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 

ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

                              ล าดับที่สมัคร                      . 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

  ด้วย ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงาน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่ง                                                                  . 
องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้า    
มาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑.  ชื่อ - สกุล  (นาย/นาง/นางสาว)                                     สกุล                                               . 
๒.  วัน  เดือน ปีเกิด                         อายุปัจจุบัน           ปี  วันเกษียณอายุราชการ                             . 
3.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง                                       ระดับ                                                          . 

เงินเดือน                   บาท  สังกัด                      องค์การบริหารส่วนต าบล                                .           
.อ าเภอ                       .จังหวัด                         โทรศัพท ์/โทรสาร                                         .  
e-mail                                                                                                                 .                                                                    

4.  วุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการสมัครสอบและตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก คือ 
  ได้รับปริญญา                             สาขา/วิชาเอก                                โดยได้รับอนุมัติจาก 
  สถาบันการศึกษาชื่อ                               เมื่อวันที่             เดือน                 พ.ศ.           . 
  (ภายในวันปิดรับสมัคร) 
๖.   สถานที่ติดต่อที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 

 บ้านเลขท่ี                   ซอย/ตรอก                 ถนน                แขวง/ต าบล                  .               
 เขต/อ าเภอ                         จังหวัด                       รหัสไปรษณีย์                             .     
     โทรศัพทม์ือถือ                         โทรสาร                     e-mail.                                .                                                                      
๗.    สถานภาพครอบครัว 
    โสด   สมรส   อ่ืนๆ 
 ชื่อคู่สมรส                                  สกุล                          อาชีพ                                   . 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
    ไม่มีบุตร/ธิดา      มีบุตร/ธิดา  จ านวน         คน  (ชาย        คน  หญิง       คน) 
 

 
  ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 น้ิว 
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       ๘.  ประวัติสุขภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ 
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืนๆ 

เป็น       

ไม่เป็น       

 
      ๙.  ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
ระดับ

การศึกษา 
สาขา สถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

การ
ได้รับทุน 

ปริญญาตรี 
 

         

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษา
ระดับอ่ืนๆ   
 

     

 
       ๑๐.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ                              ต าแหน่ง                       ระดับ                      . 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม              ปี            เดือน  
 

การด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  
ชื่อต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 
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 ๑๑.  การฝึกอบรม  (หลักสูตรส าคัญ) 
 

หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด 
สถานที่
อบรม 

ช่วงเวลา 
ทุนการ
อบรม 

     
     
     
     
     

 
      ๑๒.  ดูงาน  (ท่ีส าคัญ) 
 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
    

    
    
    
    

 
๑๓.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผลส าเร็จ 

    
    
    
    

๑๔.  ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 

       ภาษา                                                                                                                      . 
       คอมพิวเตอร์                                                                                                              . 
       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                                                                                                         .                                          
.      
๑๕.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
                                                                                                                                 .                                           
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๑๖.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น  และเก่ียวข้องกับงาน 
       ................................................................................................................................................................    
......................................................................................................................................... ..................................                                                                                                 
.                                          
                ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครมาพร้อมด้วยแล้ว และขอรับรองว่า      
      ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ในต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
       และขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 

 
                                                                                        

                                      ลายมือชื่อผู้สมัคร………………………………………………….. ผู้รับการประเมิน 
                          (..................................................) 
            ต าแหน่ง   ..................................................................        
              วัน           เดือน                  พ.ศ.               .  
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ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ได้ตรวจหลักฐานของผู้สมัครแล้ว มีดังนี้ 
 

 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 1 ฉบับ 
 ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 ชุด 
 ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน  1 ชุด 
 แบบประเมินบุคคล   จ านวน 1 ชุด 
 หนังสือรับรองจากนายก อบต. อนุญาตให้สมัครสอบ   
     คัดเลือก  จ านวน 1 ฉบับ 
 หนังสือรับรองความประพฤติและวินัย จ านวน 1 ฉบับ 
 ใบรับรองแพทย์จากหน่วยงานของรัฐ  จ านวน  1 ฉบบั 
 หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
     ที่ใช้สมัครสอบคัดเลือก  จ านวน  1 ฉบับ 
 หลักฐานอื่น ๆ............................................................ 
**************************************************** 
 หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน 
     เนื่องจาก...................................................................... 
     .....................................................................................  
 
ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
         (................................................) 
ต าแหน่ง ....................................................... 
วันที่ .................เดือน........................พ.ศ.256๓ 

  ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสมัครจาก 
นาย/นาง/นางสาว ............................................แล้ว 
จ านวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
   ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี..................เล่มที่.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน 
      (................................................) 
ต าแหน่ง ....................................................... 
วันที่ .................เดือน........................พ.ศ.256๓ 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครแล้ว 
ปรากฏว่า (  ) มีสิทธิสอบคัดเลือก  
             (  ) ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกเนื่องจาก............................................................................................... ............. 
                  .................................................................................................. .......................................................... 
 
 
                                         (ลงชื่อ) ...................................................... เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
                                                 (........................................................) 
                                             วันที่.................เดือน................................... พ.ศ. 256๓ 
 
 
 



 
                    (เอกสารหมายเลข 2) 

 
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภทท่ัวไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

 
เลขที่ต าแหน่ง ......................................  สังกัด.................................    
ชื่อผู้รับการประเมิน ......................................................................... 
ต าแหน่ง ................................................  ระดับ ............................. 
สังกัด................................................................................................ 

 
องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

หมวด ๑ องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน) 
๑.๑  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

                 ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ 
ความช านาญ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
ต าแหน่ง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 
                 ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยค านึงถึงความถูกต้องครบถ้วน 
สมบูรณ์ และงานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ให้รวมถึงความสามารถในการ
แก้ปัญหา เชาวน์ปัญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 

๑.๒  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นที่จะ

ท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ และเป็นผลดีแก่ทางราชการ  การไม่
ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ 

 
หมวด ๒ ความประพฤติ  (๒๐ คะแนน) 
                พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและ
ประวัติการท างาน รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบาย
และแบบแผนของทางราชการ ฯลฯ 
 
หมวดที่ ๓ คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  
(๔๐ คะแนน) 
              ๓.๑ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
                    พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม หลักการ 
แนวทาง เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ท างาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จ เป็นผลดี 
ฯลฯ 
 

 
๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 

๒๐ 
 

 
 
 
 

 
๘ 
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องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

               ๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ 
                     พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต่อประชาชน ระบบ
ราชการ และงานในหน้าที่ แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการ
ท างาน ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิดความเชื่อ และ
อุดมการณ์ ที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานที่
รับผิดชอบ 
               ๓.๓ ความเป็นผู้น า 
                     พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล 
การตัดสินใจ การวางแผนงาน  การมอบหมายงาน ความใจกว้าง 
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนมีความคิดลึกซ้ึง 
กว้างขวาง รอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ 
               ๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
                      พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ความหนักแน่นมั่งคงในอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง 
ตลอดจนกิริยาท่าทาง และท่วงทีวาจา ที่เหมาะสม ฯลฯ 
               ๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
                     พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้
กับสถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆความยืดหยุ่นและ
ความสามารถท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อ่ืน 

๘ 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 

๘ 
 
 

 
๘ 

  

รวม ๑๐๐   

 
 
ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ
........................................................................................................................ ............................................................
............................................................................................................................. ............................................. 
...................................................................................................................................................... ......................... 
 
 
                              (ลงชื่อ)................................................... หวัหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง 
                                                                (..................................................... ) 
หัวหน้าส านักปลัด 
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ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับ 
........................................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
                       (ลงชื่อ).................................................  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                                          (..................................................) 
                                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
 
    ผ่านการประเมิน 
 

    ไม่ผ่านการประเมิน 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.....................................................................................................................................................................  
 
            (ลงชื่อ)....................................................................... 
                                                                 (...............................................) 
                                                    ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล........................นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          ค าชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 1. ผู้ประเมินได้แก่ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้รับการประเมิน ดังนี้ 
  1.1 ผู้ประเมิน ได้แก่ หัวหน้ากอง/หัวหน้าฝ่าย ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 
  1.2 ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามล าดับ ได้แก่ ปลัดหรือรองปลัดเทศบาล นายกองค์การ 
                           บริหารส่วนต าบล 
 2. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น 3 หมวด แต่ละหมวดจะแยกเป็นองค์ประกอบ 
              ย่อยซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะก าหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม 

3. ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับสมัครประเมินในแต่ละองค์ประกอบและให้คะแนนส าหรับ   
    องค์ประกอบนั้น ๆ ในช่องคะแนนที่ได้รับ ทั้งนี้ การกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลขจ านวนเต็ม 

 4. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว ให้รวมคะแนนที่ได้รับทั้งหมดในช่องรวมของแบบประเมินแล้วลง 
              นามผู้ประเมิน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับให้ความเห็น 
 5. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
              ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข ๓ 

 
หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภทท่ัวไป  

เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 

 
                                                                          เขียนที่....................................................... 

วันที่.................เดือน........................พ.ศ. ......................... 

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

 ข้าพเจ้า...............................................ต าแหน่ง...................... ......................................................... 
อ าเภอ...............................จังหวัด...........................................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ.............. ......................... 
ต าแหน่ง...............................................ยินยอมให้...............................................................สมัครเข้ารับการสอบ  
คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน ในต าแหน่ง.......................................  
ของ.......................................... ..................อ าเภอ..................................... จังหวัด.......................................    
หากได้รับการคัดเลือก ข้าพเจ้ายินยอมให้โอน/ย้าย ไปด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ 

  จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงชื่อ) 
                  ( ................................................ ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบล........................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 4 
 

การก าหนดหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ และความคิดริเริ่มในการก าหนดและปรับปรุง นโยบาย  แผนงาน 
ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ส าหรับต าแหน่งตามแนวที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 

๑. สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การบริหารของประเทศไทยและ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

๒. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารงานสมัยใหม่ 
๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับปัจจุบัน) พ.ศ.2560 
๔. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๕. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
๖. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๘. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
๙. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) 
๑๐. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๑. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           

พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน

การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข)  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

1. ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน เช่น หลักการพัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้น าชุมชน 
การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การวางแผนโครงการและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ เป็นต้น                 

2. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย        

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)           
พ.ศ. 2559) 

4. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง  
5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
6. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534               
8. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ   
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ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) โดยการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน)    

ทดสอบโดยประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ   ตามที่ก าหนดในแบบ
ประเมินเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 
            


