ประกาศเทศบาลตาบลก้อ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
******************************
ด้วยเทศบาลตาบลก้อ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลก้อ (พ.ศ.2561 - 2563) โดย
อาศัยอานาจตามความข้อ 19 และ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลาพูน (ก.ท.จ.ลาพูน)
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรร
หาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร จานวน 2 ตาแหน่ง ได้แก่
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
(1) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จานวน 1 อัตรา
(2) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา
2. กาหนดระยะเวลาการจ้าง
2.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ มีกาหนดระยะเวลาการจ้าง 3 ปี (ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เทศบาลตาบลก้อ ปีงบประมาณ 2561 – 2563)
3. ค่าตอบแทนที่ได้รับ ดังนี้
3.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 15,000.- บาท
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
1. คุณ สมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและเลื อกสรรเป็นพนักงานจ้างจะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้อ งห้ามตามประกาศคณะกรรมการจังหวัดลาพูน เรื่อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่ นเฟือนไม่ส มประกอบ หรือเป็ น โรคตามที่ กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลั กษณะต้องห้ ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข) วัณโรคในระยะอันตราย
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ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
สาหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็น พนักงาน
จ้างได้ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือสานักงาน ก.ท.ด่วน
มาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลง
วันที่ 22 กันยายน 2521
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแต่ละตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก)
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร จะดาเนินการสรรหาโดยการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการ
ประเมิน วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะ ได้แก่ การสอบ
ข้อเขียน การสัมภาษณ์ การทดสอบตัวอย่างงาน หรืออื่นๆ เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมของผู้สมัคร และตามที่เห็นสมควร โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1. ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
3. คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
โดยแบ่งเป็น 3 ภาค ดังนี้
(1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 100 คะแนน โดยใช้วิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(2) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) 100 คะแนน โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน
(ปรนัย)
(3) ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) 100 คะแนน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
ภาค ก และภาค ข ใช้ วิ ธี ส อบข้ อ เขี ย น (ปรนั ย ) ภาค ค ใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ดั ง มี
รายละเอียดแนบท้ายใน (ผนวก ข)
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ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สมัครสอบต้องสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ผู้ที่สอบผ่านทั้ง 2 ภาค ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตร ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ต่อไป การตัดสินของเทศบาลตาบลก้อถือว่าเป็นที่สุด
7. การรับสมัคร
7.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองตามแบบ
ที่เทศบาลตาบลก้อกาหนด ยื่นที่ สานักปลัด เทศบาลตาบลก้อ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 6
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ
7.2 หลักฐานและเอกสารที่ต้องนามายื่นพร้อมกับใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันรับสมัคร (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปด้วย) จานวน 3 รูป
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งทีส่ มัครสรรหาและ
ระเบียนแสดงผลการเรียน จานวน อย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2535) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลาพูนกาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเขียนคารับรองในเอกสารของตนเองทุกฉบับว่า สาเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้
ด้วยทุกฉบับ หลักฐานประกอบการสมัครให้ใช้กระดาษขนาด A 4 เท่านั้น สาหรับการรับสมัครครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบ
ตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและ
หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร
สรรหา และไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
7.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จานวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ค่าธรรมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ มีการยกเลิกการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด เนื่ องจาก
มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจ่ายเงินคืนค่าธรรมเนียมการสมัครให้แก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้
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และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้
8.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เทศบาลตาบลก้อ จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการคัดเลื อก ในวันที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.
2561 ณ สานักงานเทศบาลตาบลก้อ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน และทางเว็บไซต์ www.Tambonkor.go.th
8.2 วัน เวลา และสถานที่ ดาเนินการคัดเลือก
ด าเนิ น การคั ด เลื อ กในวั น ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. เป็ น ต้ น ไป
ณ สานักงานเทศบาลตาบลก้อ ดังนี้
เวลา 08.30 – 09.00 น.
รายงานตัวเข้าสอบ
เวลา 09.00 – 10.30 น.
ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)
เวลา 10.30 – 12.00 น.
ทดสอบภาคความรู้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง(ภาค ข.)
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(ภาค ค.)
8.3 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
1) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และเหมาะสม สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้า
หุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2) นาบัตรประจาตัวประชาชน และบัตรประจาตัวสอบพนักงานจ้างไปในวันสอบด้วย
3) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดย
เคร่งครัด
4) ต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบคนอื่น
หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบและคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนการสอบ ภาคใด ภาคหนึ่ง หรือทั้งหมดก็ได้
9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลต าบลก้ อ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรตามล าดั บ คะแนนสอบที่ ไ ด้
ในวัน ที่ 17 เดื อ น กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ส านัก งานเทศบาลตาบลก้อ อาเภอลี้ จังหวัด ล าพูน และทาง
เว็บไซต์ www.Tambonkor.go.th
10. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
9.1 ให้เรียงลาดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่า
กันให้ ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้ อยู่ในล าดับที่สู งกว่าถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้เลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าบัญชีผู้สอบได้
ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีแต่ ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
/11.การบรรจุและแต่งตั้ง.....

-511. การบรรจุและแต่งตั้ง
11.1 ผู้สอบได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบได้ และตามอัตราว่างที่
ประกาศไว้
11.2 ถ้าผู้สอบได้และถึงลาดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้
กาหนดไว้ในประกาศนี้จะนามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
12. การยกเลิกบัญชีผู้สอบได้
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกบัญชีผู้นั้นในบัญชี
ผู้สอบได้ คือ
1)
2)
3)
4)

ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิที่จะรับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่กาหนด
ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้น

บัญชีผู้สอบได้
13. การทาสัญญาจ้าง
เทศบาลตาบลก้อ จะเรียกผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งที่ว่างตามลาดับ
ที่ขึ้นบั ญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ พร้อมจัดทาสัญญาจ้างตามแบบที่กาหนดไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดล าพู น (ก.ท.จ.ล าพูน ) ได้มีม ติ ให้ ความเห็ นชอบการจ้าง ตามแบบสั ญ ญาจ้างแนบท้ ายประกาศ
หลักเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลก้อ ด าเนิ น การสรรหาพนั กงานจ้ างในรูป ของคณะกรรมการ โดยยึด หลั กความรู้
ความสามารถความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
หรื อ ผู้ ที่ อ้ างว่ า สามารถช่ ว ยเหลื อ ให้ ส อบได้ แ ละหากมี การแอบอ้ างหรื อทุ จริ ตให้ สอบได้ โปรดแจ้ งเทศบาลต าบลก้ อ
ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-096011 เพื่อจักได้ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ลงชื่อ
(นายชุมพร มะโน)
นายกเทศมนตรีตาบลก้อ

ผนวก ก
เอกสารท้ายประกาศเทศบาลตาบลก้อ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ เคราะห์ น โยบายและแผนหรื อ ด้ า นวิ จั ย จราจรภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า
ตรวจสอบ
- ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ด้านการปฏิบัติการ
1.1รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐ บาล กระทรวง กรม และสถานการณ์
เศรษฐกิจการเมืองและสังคม เพื่อนามาสรุปเสนอประกอบการกาหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง การบริหาร
1.2รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์ เบื้ องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลั กและแผนกลยุทธ์ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น หรื อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อง เพื่ อ วางแผนกาหนดแผน การ
ปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
1.3วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนโยบาย แผนงานและโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคมการเมืองการบริหารและเสนอข้อคิดเห็นเพื่ อช่วยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 ปี แผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงานโครงการหรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.4สารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดาเนินงานและประเด็นปัญหาทาง เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนงานหรือกาหนดยุทธศาสตร์
1.5ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล และส่วนราชการ
ต่างๆ เพื่ อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลั กดัน ยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
1.6ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทา กระบวนงาน ของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool – PART)
1.7ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่ว ยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่ นาไปจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8ศึกษา สารวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดทา เอกสารรายงาน
ต่างๆทางด้านการจราจร และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพื่อนามาประกอบในการวางแผนและ
ดาเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร
/1.9 ช่วยดาเนินการ.......

-21.9ช่วยดาเนินการสารวจ คานวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย
สิ่งอานวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาการก่อสร้างนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
1.10ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงรื้อถอน
สิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กาหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรม
1.11ช่ วยพัฒ นาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพื่อนาไปใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดระเบียบจราจร
1.12ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาจากสภาวะ
ภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนา 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อพื้นที่
2.ด้านการวางแผน
2.1วางแผนการทางานที่รับผิ ดชอบ ร่ว มดาเนินการวางแผนการทางานของหน่ วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2วางแผนและร่วมดาเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัดใน
โครงการของหน่วยงานเพื่อให้กาดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3วางแผนการดาเนินงานการจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3.ด้านการประสานงาน
3.1ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ด้านการบริการ
4.1รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนงานโครงการ
4.2ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนหรือ
งานการจราจรเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
4.3จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง
สังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์
คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
/1.พนักงานจ้าง.........

-32. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของประชาชนในชุมชนประเภทต่างๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรและเครือข่าย
องค์กรประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนา
และส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐาน
ราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญ หาสถานการณ์ ต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานพัฒ นาชุมชน เพื่อหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัด ทา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนและ
ระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกาหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
สร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิ จชุมชนระดับฐานราก นาไปสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน
1.6 กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒ นาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒ นา
ชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน
1.7 ส่งเสริมและดาเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อ
สร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน
1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทาแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และดาเนินการร่วมกันเพื่อ
แก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
1.9 ส่ งเสริม สนั บสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและ
เครือข่ายประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่นของตน
1.10 ดูแล ร่ วมทางานพัฒ นากับประชาชนในท้อ งถิ่นอย่างใกล้ ชิด ให้ คาแนะนาและ
ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวใน
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
/1.11 รวบรวมและลงทะเบียน.....

-41.11 รวบรวมและลงทะเบี ย นผู้ สู งอายุ ผู้ พิ ก ารและผู้ ติ ด เชื้ อ เอดส์ เพื่ อ ดูแ ลและจั ด
สวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้
กลุ่มอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
1.13 จัดทาโครงการและงบประมาณ รวมถึงดาเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และ
ประเมิ น ผลการจั ดกิจ กรรมต่ างๆ ที่เป็ น ประโยชน์ แก่ชุม ชน เช่น กิจกรรมส่ งเสริม ครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬ า
กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น
1.14 ส ารวจ และจัดเก็บข้ อมูลในการพัฒ นาชุมชนเพื่อให้ ได้ข้อมูล ที่ถูกต้อง ทันสมัย
สามารถนามาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นาชุมชนหรือกรรมการชุมชน
เพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมี
ตลาดจาหน่วยสินค้าที่เป็นธรรม
1.17 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เกิ ดกองทุ น หรือ สมาคมในรูป แบบต่ างๆ เช่ นสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3.ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้ แ จงและให้ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จจริ ง แก่ บุ ค คลหรือ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ด้านการบริการ
4.1ให้ คาปรึกษาแนะนาด้านพัฒ นาชุมชนแก่ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ส นใจ
เพื่อให้มีความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
4.2เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานพัฒ นาชุมชนเพื่ อ
ให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน
2.4 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง ที่
ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง

ผนวก ข
เอกสารท้ายประกาศเทศบาลตาบลก้อ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) (100 คะแนน) จะประเมิน
ความรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา 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)ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูล
ต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น
1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(2)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(4)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(5)พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
(6)ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคา
หรือกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
1.4 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ
การตีความ และความเข้าใจสาระสาคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
/ภาคความรู้…………

-2ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(100 คะแนน) จะประเมินความรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้
-พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
-ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559)
-ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
-ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
-ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และ
สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
-ความรู้เกี่ยวกับการจัดทากระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
-ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวกับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ

/2.พนักงานจ้าง............

-32.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) (100 คะแนน) จะประเมิน
ความรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา 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)ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูล
ต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น
1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(2)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(4)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(5)พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
(6)ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคา
หรือกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
1.4 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ
การตีความ และความเข้าใจสาระสาคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(100 คะแนน) จะประเมินความรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
-พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547
-พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
-ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี
พ.ศ.2538)
/-ความรู้เกี่ยวกับ..........

-4-ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559)
-ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
-ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาชุมชน เช่น หลักการพัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นาชุมชนการ
จัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การวางแผน โครงการและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนในด้านต่างๆ เป็นต้น
-ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวกับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ

