
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
  เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภทท่ัวไป 

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ  
........................................ 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการสอบคัดเลือก
พนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ 

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๖ และข้อ ๙๑ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๕๗  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับมติคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2565  
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เลขท่ีตำแหน่ง ๑๐-๓-1๑-๓801-๐๐๑  จำนวน 1 อัตรา 
  

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถท่ีต้องการ (เอกสารหมายเลข ๑)  

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้งตามที่
กำหนดไว้ในวันรับสมัครสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
 3.1 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง  
 3.2 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั ้งบุคคลเป็นพนักงาน        
ส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ (ข้ัน 15,060 บาท) 
 3.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานที่เริ่มต้น
จากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 3.4 มีสัญชาติไทย 
 3.5 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 3.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบุริสุทธิ์ใจ 
 3.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
 3.8 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการข้าราชองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด 
 3.9 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
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 3.10 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 3.11 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 3.12 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.13 ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดอาญา เว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความลหุโทษ 
 3.14 ไม่เป็นผู ้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหากิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 3.15 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำความผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และ
พนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น 
 3.16 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น 
 3.17 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 4.การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ที่  องค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวาย  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  ตั ้งแต่วันที ่  23 กันยายน  ๒๕65  ถึงวันที่                  
7  ตุลาคม  2565  ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-4410-0701  

   5.เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ
คัดเลือก ดังนี้ 

 ๔.๑ ใบสมัครสอบคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๒) 
 ๔.๒ รูปถ่ายเครื ่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด ๑ นิ้ว               

(ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน  ๓  รูป   
 ๔.๓ หนังสือยินยอมและรับรองของผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครสอบคัดเลือก  

จำนวน  ๑  ฉบับ (เอกสารหมายเลข ๓) 
 ๔.๔ แบบประเมินบุคคล (เอกสารหมายเลข ๔)  จำนวน  ๑  ชุด 
 ๔.๕ สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล  จำนวน  ๑  ชุด 
 ๔.๖ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบล  จำนวน ๑ ฉบับ 

 ๔.๗ สำเนาบัตรปริญญาบัตรและสำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript ofRecords) ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกสำหรับหลักฐานการศึกษา
ดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย  จำนวน  ๑  ชุด 

 ๔.๘ ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  นับถึงวันรับสมัคร  จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๙ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)   จำนวน  ๑  ชุด 
 

 ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง  และให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมี
คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก
และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 

          /6.ค่าธรรมเนียม 
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6.ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 

 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จำนวน ๒๐๐ บาท เมื่อสมัคร
สอบคัดเลือกแล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกจะไม่คืนทุกกรณี 

7.การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 

 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  ในวันที่    
20 ตุลาคม  ๒๕65 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ   หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ท่ี โทรศัพท์ 0-4410-0701  

8.หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งออกเป็น ๓ ภาค ๆ ละ ๑๐๐ คะแนน รวม  ๓๐๐  คะแนน 
รายละเอียดดังนี้ 
 8.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน 

 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา  การควบคุม
งาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ        
ของส่วนราชการที่สังกัดหรืออื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  โดยวิธี
สอบข้อเขียนแบบปรนัย จำนวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน (เอกสารหมายเลข ๕) 

 8.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความสามารถในด้านที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย จำนวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน (เอกสารหมายเลข 5) 

 

 8.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน  
  ทดสอบโดยประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอื่น ๆ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งหรือด้านอ่ืน
เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม  (เอกสารหมายเลข 5)    

9.กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จะดำเนินการสอบคัดเลือก รายละเอียดดังนี้ 
 

วัน / เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันพฤหัสบดีที่ 10พฤศจิกายน ๒๕65 
เวลา 13.00 - 14.3๐ น. 
เวลา 14.30 – 16.00 น. 
เวลา ๑6.0๐ น. เป็นต้นไป 

 
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) 
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 

 
ห้องประชุมหอการค้า    

จังหวัดชัยภูมิ 
 

10.ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 

 10.๑ การสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่ง (ภาค ข.) ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบนี้ ดังนี้ 
  ๑)  แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ 
  ๒)  ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องเตรียมปากกาสีน้ำเงิน และยางลบ มาเพ่ือใช้ในการทำข้อสอบ 
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  ๓)  ต้องนำบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบลและบัตรประจำตัวสอบ ไปในวันสอบคัดเลือกเพ่ือ
แสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบจะพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้ 
  ๔)  ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนกำหนดเวลาเข้าห้องสอบในแต่ละวิชา และจะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งหรือประกาศจากเจ้าหน้าที่คุมห้องสอบให้เข้าสอบได้ ผู้เข้าสอบคัดเลือกที่ไปถึงห้อ งสอบ
หลังจากท่ีได้เริ่มสอบวิชาใดไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น 
  ๕)  ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกออกจากห้องสอบก่อน ๔๕ นาที นับแต่เริ่มให้ทำข้อสอบ 
  ๖)  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบตามที่กำหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในวิชาใด
จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนสำหรับวิชานั้น 
  ๗)  ห้ามนำหนังสือ ตำรา หรือเอกสารอื่นใดเข้าไปในห้องสอบ 
  ๘)  ห้ามนำเครื่องคำนวณ เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
  ๙)  เมื่ออยู่ในห้องสอบ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและจะออกจาก
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบแล้วเท่านั้น 
  ๑๐) ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
  ๑๑) ให้กรอกข้อความในกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน เขียนเลขประจำตัวสอบ และชื่อ-สกุลเฉพาะ
ในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น 
  ๑๒) เมื่อจะส่งกระดาษคำตอบ ให้ตรวจดูให้แน่นอนอีกครั้ง หากสงสัยประการใดให้สอบถาม
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบ 
  ๑๓) เมื่อจะส่งกระดาษคำตอบก่อนหมดเวลาให้ยกมือขึ้น เพื่อให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำ
ห้องสอบทราบ  ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งกระดาษคำตอบด้วยตนเอง 
  ๑๔) ห้ามนำข้อสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบเป็นอันขาด 
  ๑๕) เมื่อออกจากห้องสอบแล้วห้ามติดต่อหรือกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
  ๑๖) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบ
โดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือกนี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบ คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกอาจพิจารณาสั่งไม่ให้ตรวจคำตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาได้ 
 

 10.2 การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.)  
  ผู้เข้าสอบต้องผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ก่อน จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 
  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบและคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาได้ 

11.ข้อห้ามสำหรับพระภิกษุและสามเณร 

 พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในระหว่างการลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบตามหนังสือ 
สำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๔ เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ 

12.เกณฑ์การตัดสิน 

 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สมัครสอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่
สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกจะกำหนดให้ผู้สมัครสอบสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในคราวเดียวกัน หรือดำเนินการสอบภาคความรู ้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้ได้คะแนนตามเกณฑ์สอบในภาคอ่ืนต่อไปก็ได้ 
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13.กรณีการทุจริต 

 ในกรณีที ่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิ ดความไม่เป็นธรรม                      
ในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายเพื่อพิจารณาว่า
เห็นสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้วก็ให้
ดำเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้า
สอบอีกต่อไป 

14. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย   จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันสอบ
คัดเลือก   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้ 

คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู ้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

15.การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน ๒ เท่า  
ของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่
จะแต่งตั้งแล้วบัญชีสำรองให้ยกเลิก 

16.การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ 

 องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลยางหวาย จะเร ียกรายงานต ัวผ ู ้สอบคัดเล ือกได ้ลำด ับท ี ่  ๑                
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศขึ้นบัญชี และรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่ว่าง โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
  

   
(นายนพพล  ชัยศัตรา) 

                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-1- 

 
ตำแหน่ง  หน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
......................................................... 

 

ตำแหน่งประเภท  วิชาการ  
ชื่อสายงาน   พัฒนาชุมชน  
ชื่อตำแหน่งในสายงาน  นักพัฒนาชุมชน  
ระดับตำแหน่ง   ระดับปฏิบัติการ  
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้าน
วิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

  1. ด้านการปฏิบัติการ 
   1.1 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดทำแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม 
ของประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้น ำชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย
องค์กรประชาชน 
   1.2 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือกำหนดมาตรการและกลไกในการ 
พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและม่ันคงของเศรษฐกิจ 
ชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
   1.3 ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา 
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
   1.4 ศึกษา วิเคราะห์จัดทำ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน 
และระบบสารสนเทศชุมชน เพ่ือกำหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาใน 
ทุกระดับ 
   1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 
เพ่ือสร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นำไปสู่ความเข้มแข็ง       
ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
   1.6 กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนา 
ชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน 
   1.7 ส่งเสริมและดำเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน 
   1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ 
ต่าง ๆเพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทำแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ตัดสินใจ และดำเนินการร่วมกัน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน 
   1.9 ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและ 
เครือข่ายประชาชน เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน 
ท้องถิ่นของตน 
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   1.10 ดูแล ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและฝึกอบรม
ประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
   1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพ่ือดูแลและจัดสวัสดิการ  
ที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
   1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่ม 
อาชีพสามารถเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
   1.13 จัดทำโครงการและงบประมาณ รวมถึงดำเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และ 
ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬากิจกรรมที่
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น เพ่ือให้ 
   1.14 สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยสามารถ
นำมาวางแผนในการพัฒนาพ้ืนที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 
   1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสรมิ ประสานและสนับสนุนผู้นำชุมชนหรือกรรมการชุมชนเพ่ือให้รู้
ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีตลาด
จำหน่ายสินค้าท่ีเป็นธรรม 
   1.17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่นสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 
   1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ด้านการวางแผน 
   วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
  3. ด้านการประสานงาน 
   3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
   3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4. ด้านการบริการ 
   4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจเพ่ือให้มี
ความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
   4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเพ่ือให้บริการ
แก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชนคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางที่  
ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
  2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการพัฒนาชุมชน 
การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสังคมวิทยา หรือในสาขาวิชา
หรือทางที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
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  3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการพัฒนา
ชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสังคมวิทยา หรือใน
สาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  1. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย 
       1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
   1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
   1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ 
   เจ้าอยู่หัว ระดับ 1 
   1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1 
   1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1 
   1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1 
   1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 1 
   1.8 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 1 
   1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 2 
  2. ทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย 
   2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
   2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
   2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 
   2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1 
   2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 
   2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 
   2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1 
   3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย 
  3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
   3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
   3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1 
   3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
   3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
   3.1.5 การทำงานเป็นทีม ระดับ 1 
  3.2 สมรรถนะประจำสายงาน 
   3.2.1 การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1 
   3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
   3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์ ระดับ 1 
   3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 
   3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ ระดับ 1 
 

****************************************************************** 
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เลขประจำตัวสอบ ……………… 
    

ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภทท่ัวไป 
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ 

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

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

เรียน คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ 
  ด้วยข้าพเจ้า ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพ่ือ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอแจ้งรายละเอียดของ
ข้าพเจ้ามาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................... ........................................................... 
๒. ตำแหน่งปัจจุบัน.......................................................................... .......................ระดับ....................................................... 
สังกัด(สำนัก/กอง).................................................... อำเภอ.........................................จังหวัด.............................................. 
3. ขอสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  ตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
    ได้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการสอบถึงวันที่.............เดือน........................พ.ศ...............  
4. อัตราเงินเดือนปัจจุบัน.............................บาท 
5. เกิดวันที่..............เดือน.........................................พ.ศ. .........................รวมอายุ.................. ป.ี........เดือน....................วัน 
6. วันที่บรรจุเข้ารับราชการ..................เดือน....................................พ.ศ. ..............รวม...........ป.ี........เดือน.....................วัน 
7. ประวัติการดำรงตำแหน่ง (ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการครั้งแรก และให้ข้อมูลเฉพาะเมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงระดับตำแหน่งหรือเปลี่ยนสายงานหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืนหรือโอนกลับมาเท่านั้น) 

ระดับ ชื่อตำแหน่ง สังกัด 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

รวมระยะเวลาการ
ดำรงตำแหน่ง 
(วัน/เดือน/ปี) 

     
     
     
     
     
     

๗.  สถานที่ติดต่อ (ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้) 
บ้านเลขท่ี.....................................ซอย/ตรอก.............................................ถนน.................................................................... 
แขวง/ตำบล..............................................เขต/อำเภอ..........................................................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์................................................โทรสาร.......................... ........................... 
 

/8. สถานภาพ... 
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๘.  สถานภาพครอบครัว 
   โสด     สมรส     อ่ืน ๆ.................................................. 
 ชื่อคู่สมรส............................................สกุล.................. ..........................อาชีพ......................................................... 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
   ไม่มีบุตร/ธิดา    มีบุตร/ธิดา  จำนวน...........คน (ชาย.........คน  หญิง..........คน) 
 

๙.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ 
ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

      
      
      

 

๑๐.  ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ว/ด/ป ที่สำเร็จ 

การศึกษา 
การได้รับทุน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เทคนิคหรือเทียบเท่า 

     

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูงหรือเทียบเท่า 

     

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอื่นๆที่สำคัญ      

 

๑๑.  ประวัติการศึกษาดูงาน 
 

ประวัติการศึกษาดูงาน 
เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 

    
    
    
    

 

 
 
 

/ ๑๒. การปฏิบัติงาน.... 
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๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการ 

ปฏิบัติงาน 
ผลสำเร็จ 

    
    
    

 

๑๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
     13.1 ด้านภาษาอังกฤษ 
............................................................................................................................. .................................................................. 
................................................................ ............................................................................................................................. .. 

     13.2 ด้านคอมพิวเตอร์ 
...................................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................................. 

    13.3 ด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ) 
.............................................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ..............................................................................................  
 

๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
...................................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................................. 

๑๕. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(กรณีมีหลายคุณวุฒิ ให้ใช้วุฒิที่สำเร็จการศึกษาก่อน)  ได ้แก่   
........................................................................................................................................... .................................................... 
 จากสถานศึกษา..............................................................เมื่อวันที่.............เดือน.............................พ.ศ......................... 
 

๑๖. วุฒิการศึกษาสูงสุด (หากมีวุฒิมากกว่า ๑ วุฒิการศึกษาให้เลือกเฉพาะวุฒิที่เห็นว่าเกี่ยวกับงานในหน้าที่มากที่สุด) ที่
ได้รับ ได้แก่...............................................จากสถานศึกษา... ......................................................................................... 

      เมื่อวันที่......................เดอืน............................................................................พ.ศ. ......................................................
   

๑๗.  เกียรติบัตร รางวัล เหรียญตราต่าง ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ระบุชื่อเกียรติบัตร /รางวัล / 
อันดับรางวัล /ปี พ.ศ. ที่ได้รับ /และหน่วยงานที่มอบ พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารหลักฐานมาด้วย) 

๑)............................................................................................................................................................................ 
๒) ........................................................................................................................................... ................................. 
๓) ........................................................................................................................................... ................................. 

 
 
 

/ ข้าพเจ้า... 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะสมัคร
เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วน
ตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  ตำแหน่งประเภทวิชาการ     ลงวันที่ 1 กันยายน 
2565 ทุกประการทั้งนี้ หากตรวจสอบว่าข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือใช้ข้อความไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มี
คุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
 
 
      (ลงชื่อ)........................................................ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
      (....................................................) 
     ตำแหน่ง............................................................ 
    วันที่.................เดือน.................................พ.ศ. ...................... 
 
 

 

(     )  หลักฐานครบถ้วน 
(     )  ปัญหาคือ....................................................... 

ลงลายมือชื่อ............................... เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
........................./.........................../.......................  

 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จำนวน..........บาท 
ไว้แล้วตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..................เลขที่........................... 

       ลงลายมือชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่รบัเงิน 
........................./........................../..........................  

 
 

 
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 

(      )  ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
(      )  ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
 
     (ลงชื่อ).................................................................ผู้ตรวจ 
         (...................................................) 
          ประธานตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก 
 

     (ลงชื่อ).................................................................ผู้ตรวจ 
         (......................................................) 
                    กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก 
 
 

                                                     (ลงชื่อ).................................................................ผู้ตรวจ 
         (......................................................) 
                    กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข ๓ 

 
 
 
 
 

หนังสือยินยอมให้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภทท่ัวไป 
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ   

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 
เขียนที…่………………………………………………………………… 

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

เรียน  ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

ข้าพเจ้า(นาย/นางสาว/นาง)……….………………………………ตำแหน่งนายกองค์การบริหารตำบล……….............……… 
อำเภอ………………………………..จังหวัด….….................……….อนุญาตให้(นาย/นางสาว/นาง)….………………………………….......
ซึ ่งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง……………………………………………………………………ระดับ…………………………………….. 
สำนัก/กอง…….................……..อบต………………….…........อำเภอ.........................……………จังหวัด………………………..............
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน
ส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ลงวันที่ 1  กันยายน 
2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในตำแหน่ง.............................................
ระดับ...........................................และยนิยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ หากผ่านการสอบคัดเลือก 

 
 

ลงชื่อ……………………….……………………………… 

   (………………………………………………) 

ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล........................................... 
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เอกสารหมายเลข ๔ 
 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
สำหรับตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

 

ตอนที่ ๑ ข้อมลูเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (สำหรับผู้รับการประเมินกรอก) 

๑. ชื่อ–สกุลผู้ขอรับการประเมิน.................................................................…………………………………………......…………….….… 

๒. เริ่มรับราชการครั้งแรกเม่ือวันที่.............. เดือน .........................พ.ศ............. ตำแหน่ง........ ................................................ 

๓. ตำแหน่งปัจจุบัน........................................................ ระดับ.........................................อัตราเงินเดือน..........................บาท 

ตำแหน่งเลขท่ี...............................................แผนก/ ฝ่าย/ งาน............................................................................................  

สำนัก/กอง............................................................................องค์การบริหารส่วนตำบล........................................................ 

อำเภอ...........................................................................จงัหวดั............................................................................................. 

๔. วุฒิการศึกษา..................................................สาขาวิชา........................... ....................ระดับการศึกษา.................................. 
สถานศึกษา..................................................................................................จบการศึกษาเม่ือปพี.ศ. .................................... 

๕. ประวัติการถูกดำเนินการทางวินัย (ถ้ามี).................................... ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 

๖. ผู้รับการประเมินรับรองข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 

                                                              (ลงชื่อ).............................................................ผู้รับการประเมิน  
                                                                     (............................................................)  
                                                              ตำแหน่ง ..................................................................................... 
                                                                วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. ...................... 
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ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นสังกัด) 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ 

หมาย
เหตุ 

หมวด ๑ องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน) 
        ๑.๑ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
              ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ ความ
รอบรู้ ในงานที่จะปฏิบัติและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง ฯลฯ 
             ข. พิจารณาความสามารถในการปฏิบัต ิงานให้สำเร ็จตามที ่ ได ้รับ
มอบหมาย โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์และงานเสร็จทันเวลา 
ทั้งนี้ ให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหา เชาว์ปัญญา และความถนัดเฉพาะงาน 
ฯลฯ 
       ๑.๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
             พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุ่งมั่นที่จะทำงานที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการ ไม่ละเลยต่องานและพร้อมที่จะ
รับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ 

 
๒๐ 

 
 
 
 
 
 

๒๐ 

  

หมวด ๒ ความประพฤติ (๒๐ คะแนน) 
         พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติการทำงาน 
รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบาย และแบบแผนของทาง
ราชการ ฯลฯ 

๒๐   

หมวด ๓ คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง (๔๐ คะแนน) 
๓.๑ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  
              พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทางเทคนิค
วิธ ีการหรือสิ ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน การปรับปรุงงาน 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานยาก
หรืองานใหม่ให้สำเร็จเป็นผลดี ฯลฯ 
๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ 
              พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการและงานในหน้าที่ 
แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทำงาน ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน 
แนวความคิด ความเชื ่อ และอุดมการณ์ที ่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือ
แผนงานที่รับผิดชอบ ฯลฯ 
๓.๓ ความเป็นผู้นำ 
              พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ การ
วางแผนงาน การมอบหมายงาน การให้คำแนะนำและการพัฒนา การควบคุมงาน 
ความใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู ้อื ่น ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้ง
กว้างขวางรอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ 
๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
             พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแน่น
มั่นคงในอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่
เหมาะสม ฯลฯ 
 

 
๘ 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 

๘ 
 

  

 

 



 
-๓- 

 
ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นสังกัด)ต่อ 

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ 

หมาย
เหตุ 

๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที ่จะเข้าได้ก ับสถานการณ์ส ังคมและ
สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ความยืดหยุ่นและความสามารถทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 
เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับ
ผู้อื่น ฯลฯ 

๘ 
 

 

  

รวม ๑๐๐   
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ตอนที่ ๓ สรุปความเห็นในการประเมิน 
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(    )  ผ่านการประเมิน( ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ) 
(    )  ไม่ผ่านการประเมิน ( ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ) 
ระบเุหตุผล 
.............................................................................. ............................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 

 (ลงชื่อ)...............................................................ผู้ประเมิน(ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น) 
                                                        (...............................................................) 
    ตำแหน่ง .......................................................................... 
   วันที่...........เดือน...................................พ.ศ. .................... 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขั้นไปตามลำดับ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 

    (ลงชื่อ)...............................................................ผู้ประเมิน 
                         (................................................................) 
   ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล……………….…………….….. 
   วันที่..........เดือน......................................พ.ศ..................... 
 

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

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

    (ลงชื่อ).............................................................................  
     (......................................................................) 
   ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล………………………………………..………… 
    วันที่..........เดือน......................................พ.ศ. ................ 
 

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
๑. ผู้ประเมิน 

๑.๑  ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ขอรับการประเมิน ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของ
ผู้สมัคร 

๑.๒  ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับ ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

๒. ผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

เกณฑ์การให้คะแนนในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
 

 

คะแนนเต็ม ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
๒๐ ต่ำกว่า ๑๒ ๑๓ – ๑๕ ๑๖– ๑๘ ๑๙ ขึ้นไป 
๘ ต่ำกว่า ๕ ๕ – ๖ ๗ ๘ 
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เอกสารหมายเลข ๕ 

ขอบเขตเนื้อหาวิชาสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภทท่ัวไป 
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ 

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
........................................ 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ภาค  คะแนนรวม  ๓๐๐ คะแนนรายละเอียดดังนี้ 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ ต้องการตามระดับ

ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
 

เนื้อหาวิชาที่สอบ 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 
2 .พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  
4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจใหแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2542                  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
7.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
8.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
9. ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 
10.เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความการใช้ศัพท์ 
สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบท และความเข้าใจ สาระสำคัญของข้อความระดับ
เบื้องต้น 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
เป็นการทดสอบความรู้ความสมารถในทางทีจ่ะใช้ในการปฏิบัตงิานในหนา้ที่ของตำแหนง่ที่สมัครสอบโดยเฉพาะ โดย

วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 

เนื้อหาวิชาที่สอบ 
1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
2. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๗ 
3.พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสาน แผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอำเภอและตำบล          
พ.ศ. 2562 
6.ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
7.ความรู้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
8.ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน เช่น หลักการพัฒนา ชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวน การ พัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน การ จัดการ
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การวางแผน โครงการและ ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนใน
ด้านต่างๆ เป็นต้น 
9.ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่ สมัครสอบ 
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3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  คะแนนเต็ม 100 คะแนน (สอบสัมภาษณ์)  

 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง  โดยพิจารณาจาก 
3.1  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน   จำนวน  ๑๐ คะแนน 

           (พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ประสบการณ์ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติ) 
3.2  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ท่ีจำเป็น   จำนวน  ๑๐ คะแนน 

           (พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย ประวัติการทำงาน) 
3.3  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     จำนวน  ๑๐ คะแนน 

(พิจารณาจาก ความสามารถในการคิดริเร ิ ่มหาหลักการแนวทาง  เทคนิคว ิธ ีการหรือสิ ่งใหม่ๆมาใช้               
ประโยชน์ในการทำงาน) 

3.4  ทัศนคติแรงจูงใจ     จำนวน  ๑๐ คะแนน 
          (พิจารณาจาก ทัศนคติที่ดีต่อระบบราชการและงานในหน้าที่ แรงจูงใจ ความกระตือรือร้นในการทำงาน) 

3.5  ความเป็นผู้นำ       จำนวน  ๑๐ คะแนน 
          (พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล การตัดสินใจ การวางแผน) 
      3.6  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา     จำนวน  ๑๐ คะแนน 
      3.๗  มนุษย์สัมพันธ์      จำนวน  ๑๐ คะแนน 
      3.๘  ความสามารถในการสื่อความหมาย   จำนวน  ๑๐ คะแนน 
      3.๙ ปฏิภาณไหวพริบ      จำนวน  ๑๐ คะแนน 
      3.๑๐ ความม่ันคงทางอารมณ์     จำนวน  ๑๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


