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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจ้างตามภารกิจ 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  อ าเภอบ้านสร้าง   จังหวัดปราจีนบุรี  จะด าเนินการรับ
สมัครบุคคลเพือ่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ      

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  ประกอบกับมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ประกอบกับอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 
๒๕๔๗  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ดังนี ้

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง   
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา  สังกัด ส านักปลัดฯ 
1.1  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน      จ านวน  1  อัตรา  
 

 

  ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ       
การเลือกสรร  
       ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบทุกต าแหน่งต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี ้

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น 

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ  ต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
            (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
             (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
               (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
             (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
             (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีใ่น       
พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาท้องถิ่น 
             (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง 
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

/(8) ไม่เป็น... 
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(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ   
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
             (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลกูจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไป 
ตามผนวก ก  แนบท้ายนี ้

 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 

 

3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร   
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่   ส านักปลัดฯ     

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง   อ าเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  ตั้งแต่วันที่ 25  มีนาคม 2564  ถึง วันที่ 
7 เมษายน 2564  ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3727-1925            
 

4.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
               4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  
                      ๖  เดือน   นับถึงวันปิดรับสมัคร           จ านวน  ๓  รูป 

                         4.2 บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา          จ านวน  ๑  ฉบับ 
               4.3 ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา                 จ านวน  ๑  ฉบับ 
               4.4 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าเป็นไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม ข้อ ๒ (๖)  
                      ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน  ๑   ฉบับ 

                         4.๕. วุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับต าแหน่งที่สมัครฯ  
                                 พร้อมส าเนา                               จ านวน   ๑    ฉบับ 
                          4.6 หนังสือรับรองประสบการณ์จากหน่วยงานหรือนายจ้าง ( ถ้ามี ) จ านวน  ๑      ฉบับ 
                          4.7 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  ใบส าคัญทหารกองเกิน (สด.๑) หลักฐานทะเบียน 
  สมรส,ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล  ฯลฯ                    จ านวน  ๑     ฉบับ     
 4.8 ค่าธรรมเนียมการสมัคร  100  บาท                                                                             
            ส าเนาเอกสารทุกชนิดผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องลงในเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่
ประกอบใบสมัคร พร้อมน าเอกสารและหลักฐานฉบับจริงมาในวันสมัครด้วยผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตรงตามที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้จริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน                                                                                                       

 

   5. เงื่อนไขในการสมัคร  
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ 

มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ        
การสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  
 

/ผู้สมัคร... 
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ผู้สมัครที่ใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ หรือ หลักฐานปลอม จะถูกด าเนินคดฐีาน แจ้งความอันเป็นเท็จต่อ 
เจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 “ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่น
หรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” ทั้งนี้ไม่ว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงจะตรวจพบเมื่อใดก็ตาม 

  

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสรรหาและ 

เลือกสรรสาหรับต าแหน่งที่สมัคร ในอัตราต าแหน่งละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรแล้ว ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

ก าหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรให้ทราบในวันที่ 9  เมษายน  2564  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล-       
บางพลวง หรือทางเว็บไซด์ http://www.bangpluang.go.th/ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3727-1925            

 

   8. วัน เวลา และสถานทีใ่นการสรรหาและเลือกสรร   
   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
    วันจันทร์ที่ 19  เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -  10.30 น. ณ  ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  
   ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข)     

วันจันทร์ที่ 19  เมษายน  2564  ตั้งแตเ่วลา 10.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี     
   ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 

วันศุกร์ที่  23  เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี     
 

9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบญัชีรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร  
9.1 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ภาคความรูค้วามสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ภาค 

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข)  ตามล าดับคะแนนสอบที่ได้  ในวันพุธที่  21  เมษายน  
2564  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง  จังหวัด
ปราจีนบุรี หรือทางเว็บไซด์ http://www.bangpluang.go.th/ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3727-1925            

9.2 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)ตามล าดับ 
คะแนนสอบที่ได้  ในวันอังคารที่  27  เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี หรือทางเว็บไซด์ http://www.bangpluang.go.th/ 
หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3727-1925            

10. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      หลักสูตรและรายละเอยีดการสรรหาและเลือกสรร  ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนักพฒันาชมุชน 
      - ภาคความรูค้วามสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน ทดสอบโดยการสอบ

ข้อเขียน โดยจะทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน แบบปรนัย จ านวน 5๐ ขอ้  
เริ่มสอบเวลา  ๐๙.0๐ - ๑0.3๐ น. รายละเอียดดังนี้   
 

/ภาคความรู.้.. 
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       1.1 ความรู้เกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบันทางสังคม เศรษฐกจิ และการเมือง 
      1.2 ความรู้ในการใช้ภาษาไทย 
      1.3 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
      1.4 ประกาศก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 
๒๕๔๗ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

        ๑.5 ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 

        ๑.6 ความรู้เกีย่วกับคอมพิวเตอร์ ด้านระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมที่จ าเป็นต้องใช้ใน
ส านักงาน 

 

    -ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม  10๐  คะแนน 
ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่งแบบปรนัย จ านวน 
๕๐ ข้อ เริ่มสอบเวลา 10.30 - ๑2.00 น  
  2.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
  2.2 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547. 
  2.3 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  2.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ .ศ. 2538 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
  2.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับ
อ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 
  2.6 ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.7 ความรู้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
  2.8 ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน เช่น หลักการพัฒนาชุมชน หลักการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
ผู้น าชุมชน การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การวางแผนโครงการและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับ
การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เป็นต้น 
  2.9 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัต”ิ ของต าแหน่งที่สมัครสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 -  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ อย่าง
อื่น เป็นต้น เริ่มสอบเวลา  10.0๐ - ๑1.0๐ น. 
   

  11. เกณฑก์ารตดัสิน 
 - ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๖๐      

   12. การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรร 
 12.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา

ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 
 

/12.2 การขึ้นบัญช.ี.. 
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 12.๒ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบผ่าน
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก   

 

13. เงื่อนไขการจ้าง 
      - ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ของการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา

และเลือกสรรฯ ในอัตราต าแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

 

  ๑4. ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างได้รับคา่ตอบแทน ดังนี ้
- ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน      ให้ได้รับค่าตอบแทน  15,000.-  บาท 

 

15. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ตามล าดับที่ที่ได้
ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรีก่อน       
หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด     
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  อาจถอนรายช่ือผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ 

16. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการจ้าง
เป็นพนักงานจ้างปีละ ๒  ครั้ง ตามปีงบประมาณคือ 

ครั้งที่ ๑ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม- ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป 
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน- ๓๐ กันยายน 

  โดยใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ในการประกอบการพิจารณาการเลิกจ้าง 
หรือการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                         ประกาศ  ณ  วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
 

                                     
                 (นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ) 

                                     นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบางพลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
ลงวันที่  16  มีนาคม  2564 

**************************************** 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4   ปี   
ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน   (ส านักปลัดฯ) 
 

(๑)  หน้าที่และความรับผดิชอบหลัก 
 เป็นผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  โดยลักษณะงานโดยทั่วไป ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การอนามัยและ สุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่นและความ
เจริญด้านอ่ืน ๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและ องค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนใน
ท้องถิ่นทกุดา้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ดา้นการปฏิบตักิาร 
     1.1 ช่วยศกึษางานด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดท าแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม ของประชาชนใน
ชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพฒันาศักยภาพของผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กร และ เครือข่ายองค์กรประชาชน  

              1.2 ช่วยศึกษางานด้านพัฒนาชุมชน เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกในการ พัฒนาและส่งเสริม
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการบริหารจัดการ
ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดลุและมั่นคงของเศรษฐกิจ ชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งใน
การพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่  

               1.3 ช่วยศึกษา วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ตา่ง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา 
แนวทางป้องกันและแก้ไขปญัหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

               1.4 ช่วยศึกษา วิเคราะห์จัดท า และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และ
ระบบสารสนเทศชุมชน เพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ                          
1.7 ส่งเสรมิและด าเนินการด้านการจัดการความรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ของชุมชน  

               1.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนรว่มของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 
เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชน รวมทัง้วิเคราะห์ตัดสินใจ และด าเนินการรว่มกัน เพื่อแก้ไขปัญหา
ความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน  
       1.6 ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่าย
ประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน  
                          1.7 ดแูล ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและฝึกอบรม
ประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพ่ิมผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
                           1.8 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อดูแลและจัด สวัสดิการที่
พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
                           1.9 ฝึกอบรม ส่งเสรมิและสนับสนนุอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่ม อาชีพ
สามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
                          1.10 จัดท าโครงการและงบประมาณ รวมถึงด าเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และ 
ประเมินผลการจัดกิจกรรมตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมสง่เสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรม
ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อใหห้่างไกลยาเสพติด เป็นต้น  
 
                                                                                                                        /1.11 ส ารวจ… 
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                          1.11 ส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถ
น ามาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรบัผิดชอบได้อย่างเหมาะสม  
                          1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกีย่วขอ้ง
กับงานพัฒนาชุมชน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ด้านการวางแผน ช่วยวางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ
หน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
 3. ดา้นการประสานงาน  
     3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ าหนด  
     3.2 ชีแ้จงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจรงิ แก่บุคคลหรอืหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความรว่มมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4. ดา้นการบริการ  
     4.1 ให้ค าแนะน าด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจ เพือ่ให้มีความรู้
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม  
                        4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเพื่อให้บริการแก่
หน่วยงานภาคีการพัฒนาประชาชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครอืข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน  
      (2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหนง่ 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ี 
           1. ได้รับปริญญาตรหีรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง ที่ 
ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  
                     2. ไดร้ับปรญิญาโทหรือคณุวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การพัฒนา
ชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือใน
สาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  
                     3. ได้รับปรญิญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การพัฒนา
ชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวทิยา หรือใน
สาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
 
 (4)  อัตราค่าตอบแทน 
  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ      ๑๕,0๐๐    บาท 
  เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวเดือนละ       -        บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

/หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกสรร  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนกัพฒันาชุมชน 

ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
สรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)             
    1.1 ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง 
    1.2 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    1.3 ประกาศก.อบต.จงัหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      ๑.4 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.๒๕๒๖  และแก้ไขเพ่ิมเตมิถึงปัจจุบัน 

      ๑.5 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด้านระบบปฏิบัติการ 
และโปรแกรมที่ จ าเปน็ตอ้งใช้ในส านักงาน 
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(ภาค ข)  
    2.1 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 2.2 พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 
2547. 
 2.3 พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 2.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 2.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 
2562 
 2.6 ความรู้เกีย่วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.7 ความรู้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 2.8 ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 
เช่น หลักการพัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน  การ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้น าชุมชน การจัดการ
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การวางแผน
โครงการและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนใน
ด้านต่างๆ เป็นต้น  
3. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์)   
    3.๑  บุคลกิภาพท่วงทีวาจา 
    3.๒  ความคิดริเริม่และปฏิภาณไหวพริบ 
    3.๓  มนุษยสัมพันธ ์
    3.๔  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
    3.๕  พฤตกิรรมในภาพรวม 

10๐ 
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สอบ (ปรนัย)  ๕๐  ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สอบ (ปรนัย)  ๕๐  ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สอบสัมภาษณ ์

รวม 30๐  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


