
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกอ้ 
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

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

 ด้วยเทศบาลต าบลก้อ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามกรอบอัตราก าลัง  3 ปี ของเทศบาลต าบลก้อ  (พ.ศ.2561 - 2563)  โดย
อาศัยอ านาจตามความข้อ 19 และ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน (ก.ท.จ.ล าพูน)          
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรร
หาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร จ านวน 2 ต าแหน่ง ได้แก่ 
1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)   
     (1)  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  1  อัตรา 

             (2)  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน   จ านวน  1  อัตรา      
  

2. ก าหนดระยะเวลาการจ้าง 
2.1   พนักงานจ้างตามภารกิจ มีก าหนดระยะเวลาการจ้าง 3 ปี  (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี     

                  เทศบาลต าบลก้อ  ปีงบประมาณ  2561 – 2563) 
 

3.  ค่าตอบแทนที่ได้รับ  ดังนี้ 
 3.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  15,000.- บาท    
    

4.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
 1. คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจะต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างลงวันที ่9 สิงหาคม พ.ศ. 2547  ดังต่อไปนี้ 
 1)  มีสัญชาติไทย 
 2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
 3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
 ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
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 ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
        5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง  
 6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 7)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 

8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 ส าหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพ่ือเป็น  พนักงาน
จ้างได้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือส านักงาน ก.ท.ด่วน
มาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23  มกราคม  2521 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลง
วันที่ 22 กันยายน 2521 
   

         2.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้  (ผนวก ก) 
 

 5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร จะด าเนินการสรรหาโดยการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการ

ประเมิน  วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะ ได้แก่ การสอบ
ข้อเขียน  การสัมภาษณ์ การทดสอบตัวอย่างงาน หรืออ่ืนๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและ 
ความเหมาะสมของผู้สมัคร และตามที่เห็นสมควร โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

     1. ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
     2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
        3. คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
            โดยแบ่งเป็น  3  ภาค  ดังนี้ 

(1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) 100 คะแนน โดยใช้วิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
(2) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 100 คะแนน โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน  

(ปรนัย)  
        (3) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค) 100 คะแนน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 

ภาค ก และภาค ข ใช้วิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ภาค ค ใช้วิธีการสัมภาษณ์  ดังมี
รายละเอียดแนบท้ายใน (ผนวก ข) 

/6. เกณฑ์การตัดสิน...... 
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 6.  เกณฑ์การตัดสิน 
      ทั้งนี้  ให้ผู้ที่สมัครสอบต้องสอบภาคความรู้  ความสามารถท่ัวไป (ภาค  ก)  และภาคความรู้   

ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  ผู้ที่สอบผ่านทั้ง  2 ภาค ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ต่อไป การตัดสินของเทศบาลต าบลก้อถือว่าเป็นที่สุด 
 

  7.  การรับสมัคร   
 7.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองตามแบบ
ที่เทศบาลต าบลก้อก าหนด ยื่นที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลก้อ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่  6 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ในวันและเวลาราชการ 

 

 7.2 หลักฐานและเอกสารที่ต้องน ามายื่นพร้อมกับใบสมัคร 
 (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว   

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันรับสมัคร (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปด้วย)     จ านวน  3  รูป 
(2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  1  ฉบับ 
(3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  1  ฉบับ 
(4)  ส าเนาวุฒิการศึกษาท่ีตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งทีส่มัครสรรหาและ

ระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน อย่างละ  1  ฉบับ 
(5)  ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3  

(พ.ศ. 2535)  หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูนก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จ านวน  1  ฉบับ 

 (6)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  
จ านวน  1  ฉบับ 
 

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเขียนค ารับรองในเอกสารของตนเองทุกฉบับว่า ส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้
ด้วยทุกฉบับ หลักฐานประกอบการสมัครให้ใช้กระดาษขนาด A 4 เท่านั้น ส าหรับการรับสมัครครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบ
ตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและ
หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร
สรรหา และไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  

 

7.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  จ านวน  100  บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)   

ค่าธรรมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่  มีการยกเลิกการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด  เนื่องจาก
มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  จึงจ่ายเงินคืนค่าธรรมเนียมการสมัครให้แก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้   

 
/8. ประกาศรายช่ือ....... 
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 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน และเวลา สถานที่ในการ คัดเลือก 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้ 

8.1  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 เทศบาลต าบลก้อ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ในวันที่  9  เดือน กรกฏาคม   พ.ศ. 

2561  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน และทางเว็บไซต์ www.Tambonkor.go.th 
 

8.2 วัน เวลา และสถานที่ ด าเนินการคัดเลือก 
       ด าเนินการคัด เลือกใน วันที่  16 กรกฎาคม พ .ศ. 2561 เวลา 09.00 น . เป็นต้น ไป                  

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลก้อ ดังนี้ 
  เวลา  08.30 – 09.00 น. รายงานตัวเข้าสอบ 
  เวลา  09.00 – 10.30 น. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) 
  เวลา  10.30 – 12.00 น. ทดสอบภาคความรู้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข.) 
  เวลา  13.30 น.  เป็นต้นไป ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค.) 

 

8.3 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
    1)  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และเหมาะสม สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้า 
         หุ้มส้น   สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น  
         ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
   2)  น าบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัวสอบพนักงานจ้างไปในวันสอบด้วย 

  3)   ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดย 
        เคร่งครัด 

    4)   ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบคนอ่ืน 
  หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาต            

ให้เข้าสอบและคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนการสอบ ภาคใด ภาคหนึ่ง หรือท้ังหมดก็ได้ 
 

9. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 เทศบาลต าบลก้อ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ ได้            

ในวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน และทาง
เว็บไซต์ www.Tambonkor.go.th 

 

10. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
9.1 ให้เรียงล าดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีท่ีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่า 

กันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าบัญชีผู้สอบได้
ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 

/11.การบรรจุและแต่งตั้ง..... 
 

http://www.tambonkor.go.th/
http://www.tambonkor.go.th/
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11.   การบรรจุและแต่งตั้ง 

11.1  ผู้สอบได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบได้  และตามอัตราว่างที่ 
        ประกาศไว้ 
11.2  ถ้าผู้สอบได้และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ 
        ก าหนดไว้ในประกาศนี้จะน ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
  

12. การยกเลิกบัญชีผู้สอบได้ 
      ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบได้  ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกบัญชีผู้นั้นในบัญชี

ผู้สอบได้  คือ 
1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิที่จะรับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่ก าหนด 
3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
4)  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการขึ้น

บัญชีผู้สอบได ้
 

13. การท าสัญญาจ้าง 
เทศบาลต าบลก้อ  จะเรียกผู้ผ่านการเลือกสรร เพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่ว่างตามล าดับ

ที่ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้  พร้อมจัดท าสัญญาจ้างตามแบบที่ก าหนดไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดล าพูน (ก.ท.จ.ล าพูน) ได้มีมติให้ความเห็นชอบการจ้าง ตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายประกาศ
หลักเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

 

เทศบาลต าบลก้อ  ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างในรูปของคณะกรรมการ  โดยยึดหลักความรู้
ความสามารถความเสมอภาคและความเป็นธรรม  อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
หรือผู้ที่ อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากมีการแอบอ้างหรือทุจริตให้สอบได้ โปรดแจ้งเทศบาลต าบลก้อ            
ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-096011  เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 
 

ลงชื่อ      
  (นายชุมพร    มะโน) 

        นายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
 

 
 
 
 



ผนวก ก 
เอกสารท้ายประกาศเทศบาลต าบลก้อ  

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
 ลงวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

1.2. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจรภายใต้การก ากับ แนะน า 

ตรวจสอบ  
  - ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

1.3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1.ด้านการปฏิบัติการ   

1.1รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการ ณ์
เศรษฐกิจการเมืองและสังคม เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง การบริหาร 

1.2รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนก าหนดแผน การ
ปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

1.3วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนโยบาย แผนงานและโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคมการเมืองการบริหารและเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือช่วยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 ปี แผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงานโครงการหรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

1.4ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานและประเด็นปัญหาทาง เศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงานหรือก าหนดยุทธศาสตร์ 

1.5ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล และส่วนราชการ
ต่างๆ เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

1.6ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ เพ่ือประกอบการจัดท า กระบวนงาน ของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool – PART) 

1.7ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือน าไปจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.8ศึกษา ส ารวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดท า เอกสารรายงาน
ต่างๆทางด้านการจราจร และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพ่ือน ามาประกอบในการวางแผนและ
ด าเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร 

 

/1.9 ช่วยด าเนินการ....... 
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1.9ช่วยด าเนินการส ารวจ ค านวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย 

สิ่งอ านวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาการก่อสร้างนั้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 

1.10ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงรื้อถอน
สิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้ า เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรม 

1.11ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพ่ือน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดระเบียบจราจร 

1.12ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาจากสภาวะ
ภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนา 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อพ้ืนที่ 

2.ด้านการวางแผน 
    2.1วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
   2.2วางแผนและร่วมด าเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัดใน

โครงการของหน่วยงานเพื่อให้กาด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   2.3วางแผนการด าเนินงานการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3.ด้านการประสานงาน 
   3.1ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
    3.2ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   
4.ด้านการบริการ 
   4.1รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงานโครงการ 
   4.2ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนหรือ

งานการจราจรเพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  
   4.3จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ

ค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 
 

1.4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เที ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง

สังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 
/1.พนักงานจ้าง......... 
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2.  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 

2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1.ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ  
 2.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  
2.3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดท าแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของประชาชนในชุมชนประเภทต่างๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรและเครือข่าย
องค์กรประชาชน 

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือก าหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนา
และส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐาน
ราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพ่ือหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนและ
ระบบสารสนเทศชุมชน เพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ 

1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือ
สร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก น าไปสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

1.6 ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนา
ชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน 

1.7 ส่งเสริมและด าเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพ่ือ
สร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน 

1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และด าเนินการร่วมกันเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน 

1.9 ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและ
เครือข่ายประชาชน เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่นของตน 

1.10 ดูแล ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและ
ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวใน
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 
/1.11 รวบรวมและลงทะเบียน..... 
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1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้ อเอดส์ เพ่ือดูแลและจัด
สวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือให้
กลุ่มอาชีพสามารถเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

1.13 จัดท าโครงการและงบประมาณ รวมถึงด าเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น  

1.14 ส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย 
สามารถน ามาวางแผนในการพัฒนาพื้นท่ีซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 

1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้น าชุมชนหรือกรรมการชุมชน
เพ่ือให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมี
ตลาดจ าหน่วยสินค้าที่เป็นธรรม 

1.17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่นสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 

1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3.ด้านการประสานงาน 
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่อให้เกิด

ความร่วมมือและผลสมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริ ง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4.ด้านการบริการ 
  4.1ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจ

เพ่ือให้มีความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
  4.2เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเพ่ือ

ให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน 
   
2.4  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง ที่ 
ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง 

 
 
 



ผนวก ข 
เอกสารท้ายประกาศเทศบาลต าบลก้อ  

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
 ลงวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) (100 คะแนน) จะประเมิน

ความรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1.1 วชิาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
      เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้น 

(3)ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน 
(4)ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูล

ต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น 
1.2 วชิาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
       เป็นการทดสอบความพ้ืนฐานที่เก่ียวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
      (1)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
      (2)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      (3)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      (4)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
      (5)พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
      (6)ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
1.3 วชิาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค า
หรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์  

1.4 วชิาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
  เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ 

การตีความ และความเข้าใจสาระส าคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น    
  
 

/ภาคความรู้………… 
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ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
(100 คะแนน) จะประเมินความรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 -พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 -ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559) 
 -ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 
 -ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 -ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 -ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และ
สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 
 -ความรู้เกี่ยวกับการจัดท ากระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 -ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)  
 จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวกับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ 
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2.พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) (100 คะแนน) จะประเมิน

ความรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1.1 วชิาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
      เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้น 

(3)ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน 
(4)ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูล

ต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น 
1.2 วชิาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
       เป็นการทดสอบความพ้ืนฐานที่เก่ียวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
      (1)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
      (2)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      (3)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      (4)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
      (5)พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
      (6)ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
1.3 วชิาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากค า
หรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์  

1.4 วชิาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
  เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ 

การตีความ และความเข้าใจสาระส าคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น    
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  

(100 คะแนน) จะประเมินความรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 -พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 
 -พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 
 -ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี 
พ.ศ.2538) 
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-ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559) 
 -ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 -ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 -ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาชุมชน เช่น หลักการพัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้น าชุมชนการ
จัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การวางแผน โครงการและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนในด้านต่างๆ เป็นต้น 
 -ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)  
 จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวกับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


