
 
 

 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
เรื่อง   รับสมัครบคุคลเพื่อการสรรหาและเลอืกสรรเปน็พนกังานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
******************************************************** 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ประสงค์จะ
ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
จ านวน 1 อัตรา  สังกัดกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อาศัยอ านาจตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  หมวด  ๔  
ข้อ  ๑๘ , ๑๙  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้  
  

   1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
            1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ   
    1.1.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพฒันาชุมชน  จ านวน 1  อัตรา 
    ( รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกบัการรบัสมัครแนบท้ายประกาศนี้ ) 
 

   2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร ดังน้ี 
       2.1  คุณสมบัติท่ัวไป  
     ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 
   (1) มีสญัชาติไทย 
    (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ และไม่เกิน 45 ปบีรบิูรณ์ นับถึงรับสมัคร 
    (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ  
จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด ดังนี้ 
             (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นทีร่ังเกียจแก่สงัคม    
        (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
        (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รงัเกียจแก่สังคม 
        (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
        (จ) โรคพิษสรุาเรือ้รงั 
                          (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
     (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
            (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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               (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ 

     2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล
ก าหนดตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก) 

  3. การรับสมัคร 
                3.1 วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ  
ส านักงานปลัด (งานบริหารงานบุคคล)  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัด
ชัยภูมิ  ตั้งแต่วันท่ี  ๒๑ – ๓๐ ตุลาคม 256๒   (ในวันและเวลาราชการ)  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ 
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๑๒๗๔๐๑-๒  หรือทางเว็บไซต์  www.Huatalae.go.th                      
       องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  ไม่รับสมัคร พระภิกษุหรือสามเณร  ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ.ที่  นร 0904/ ว 9  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2510, หนังสือส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท  
0311/ว 5626  ลงวันที่  23  มกราคม  2521   และตามความในข้อ  5  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  
21  กันยายน  2521  หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง  ระหว่างด าเนินการสรรหาก็จะ
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหา  หากยังครองสมเพศอยู่ในวันที่ด าเนินการสรรหา 
 

         3.2  หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
                        ผู้สมัครสอบ  ต้องยื่นใบสมัครฯ เอกสารและหลักฐานการสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับ
สมัคร ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  ดังนี ้
   (๑)  ส าเนาวุฒิการศึกษา  หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง  ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ  โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
ภายในวันที่รับสมัคร          จ านวน  ๒  ฉบับ   

(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน              จ านวน  ๒  ฉบับ 
            (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน  ๒  ฉบับ 

  (4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน   
และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน       จ านวน  3  รูป 
        (5)  ใบรับรองแพทย์  ซึ่ งแสดง ว่าไม่ เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎก.พ. ฉบับที่  3  
( พ.ศ.2535 ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  จ านวน  1  ฉบับ 
 

        (6)  ส าเนาหลักฐานที่อื่นๆ (ถ้าม)ี  เช่น ใบทหารกองเกิน ( สด. 9 ) ใบเปลี่ยนช่ือตัว
ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า     จ านวน  ๒  ฉบับ 
        เอกสารทกุอย่างต้องใช้กระดาษขนาด A4  ทั้งนี้ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียน
ค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือช่ือก ากับไว้ด้วย ยกเว้นใบรับรองแพทย์อาจใช้กระดาษขนาด
อื่นได้ 
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   3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร   
      ผู้สมัครสอบ  ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัคร  จ านวน  100  บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  เมื่อสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว 
ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 

    3.4 เง่ือนไขในการสมัคร   
       ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอ ียดต ่าง  ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั ้งยื ่นหลักฐานในการสมัครให ้ถูกต ้องครบถ้วน  
ในกรณีที ่ม ีความผิดพลาดอันเกิดจากผู ้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ  
ส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 

   4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและก าหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบคัดเลือก 
          4.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
           องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  ในวันที่ ๔ 
พฤศจิกายน  256๒  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ   
หรือสอบถามได้ที่ส านักงานปลัด (งานบริหารงานบุคคล)  ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๑๒๗๔๐๑-๒  หรือ 
www.Huatalae.go.th   
          4.2 ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการสอบคัดเลือก 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน  
256๒  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 

5. หลักเกณฑ์การตัดสิน  
   ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  จะต้องเป็นผู ้ที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนของแต่ละภาค  จะถ ือว ่า เป ็นผู ้ผ ่านการสรรหาและเ ล ือกสรรเป ็นพนักงานจ ้าง ตามภารก ิจ 
โดยการด าเนินการสั่งจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  
 

6. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ 
ที่ได้  ในวันท่ี  ๑๘ พฤศจิกายน 256๒  ณ  ที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลหัวทะเล  หรือ  www.Huatalae.go.th   
โดยจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเรียงล าดับจากผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  หากได้ 
คะแนนรวมเท่ากันให้ถือคะแนนทดสอบสมรรถนะมากกว่าเป็นผู้ข้ึนบัญชีล าดับก่อน หากได้คะแนนรวมเท่ากันและ
คะแนนทดสอบสมรรถนะเท่ากันอีก ให้ถือล าดับการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นเกณฑ์ตัดสิน  โดย
บัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันข้ึนบัญชีหรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
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7.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  จะด าเนินการสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้ตามล าดับที่ได้ประกาศข้ึนบัญชีไว้  ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดชัยภูมิ  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล จะได้แจ้งให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
มารายงานตัว เพื่อท าสัญญาจ้างตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒   
 

 
 

             (นายวีรภาส   ตันติปัญจพร) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก. 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง/หน้าท่ีความรับผิดชอบ แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ลงวันท่ี  ๙  ตุลาคม  256๒ 

********************************************* 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังน้ี 

ประเภท       พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  (สังกัดกองสวัสดิการสังคม) 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกบังานพฒันาชุมชน ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค าสั่งหรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติทีม่ีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานข้ันต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  ส ารวจข้อมูล
เบื้องต้นเพื่อจัดท าแผนการปฏิบัติงาน ด าเนินการและสนับสนุนให้มีการร่วมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ 
แสวงหาผู้น าท้องถ่ิน เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแล ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ 
ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถ่ินของตน ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถ่ิน
อย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนในท้องถ่ินตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน อ านวยความ
สะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถ่ินทุกด้าน ติดตามผลงาน
และจัดท ารายงานต่าง ๆ เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. 

และ ก.อบต. รับรอง 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
1. มีความรู้ในการพฒันาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลและกฎหมาย กฎ 

ระเบียบและข้อบงัคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัตงิานในหน้าที่ 
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
5. มีความสามารถในการปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
6. มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ 

รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๒ - 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
 ท าสัญญาจ้างได้ไม่เกินคราวละ  ๓  ปี  (ตามแผนอัตราก าลงัสามป)ี 

อัตราค่าตอบตอบแทนพนักงานจ้าง 
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,400.- บาท พร้อมค่าครองชีพช่ัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย 

 

สิทธิประโยชน์  
 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  
1๐ กรกฎาคม 2547  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  
เรื่อง  สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ. 255๓  ลงวันที่  ๑ ธันวาคม 255๓  แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแนบท้ายประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

  เรื่อง  การรับสมคัรบคุคลเพื่อการสรรหาและเลอืกสรรเปน็พนกังานจ้างตามภารกิจ  
ลงวันที่  ๙  ตุลาคม  256๒ 

********************************************* 
 หลักสูตรและวิธีการสอบ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  จะด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
โดยวิธีการสอบปรนัย  สอบปฏิบัติการ  และสอบสัมภาษณ์  ตามความหมาะสมของแต่ละต าแหน่ง  โดยมี
รายละเอียดแยกตามต าแหน่ง  ดังนี้ 

  หลักสูตรและวิชาสอบ  

 ก.  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  (ปรนัย  ๕๐  ข้อ) 
     (๑) ความรู้เกี่ยวกับการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
      (๒) ความรู้วิชาภาษาไทย 
     (๓) ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

 ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) (ปรนัย  ๕๐  ข้อ) 
    (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
     (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๒ 
    (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๕๓  

     (๔) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
    (๕) มาตรฐานพนักงานจ้าง 
    (๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
    (๗) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

    (๘) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2547  และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

    (๙) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  
     ประเมินผู้สมัครสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา และประวัติการท างานของผู้สมัครสอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  
เช่น ความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
บุคลิกภาพ และสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ค. 
แนบท้ายประกาศรับสมคัรสอบคดัเลอืกบคุคลเพื่อการสรรหาและเลอืกสรรเปน็พนกังานจ้าง  

ลงวันที่  ๙  ตุลาคม  256๒ 
********************************************* 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลกัเกณฑ์  ดังนี้ 

         หมายเหตุ  -หลักเกณฑ์นีเ้ป็นเพียงกรอบแนวทางในการประเมินสมรรถนะ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
     - ความรู้เกี่ยวกบัการเมือง  เศรษฐกจิและสังคมในปัจจบุัน     
     - ความรู้วิชาภาษาไทย 
     - ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
๒.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘   
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สงูอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๒ 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเบี้ยยังชีพคนพกิารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๓  
     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 
     - มาตรฐานพนกังานจ้าง 
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2542 
     - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
     - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2547  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
๓.  ภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่ 
     - บุคลิกภาพทวงทีวาจา 
     - ความคิดริเริม่และปฏิภาณไหวพริบ 
     - มนุษยสัมพันธ์ 
     - ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
     - คุณธรรม จริยธรรม การปรบัตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน 

 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

 
 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 
 
 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีการสอบบสัมภาษณ์ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

รวม ๓๐๐  



 
 



 
 
 


