
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

เรื่อง    รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
…………………… 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง  มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่ว ไป  
เพ่ือเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง   ตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 
- 2566 จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 22 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  16  กรกฏาคม  2547 หมวด 4  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระแชง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกระแชง ดังนี้   

 1.  ต ำแหน่งที่รับสมัคร  
                     1.1 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
 ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน สังกัด  ส ำนักปลัด  จ ำนวน   1  อัตรำ 
 (รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ แนบท้ายประกาศนี้) 
         2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 
  2.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  ข้อ ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  
๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี   
 (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔)  ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่ 
     สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม 
     เบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
 ก.โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 ข.วัณโรคระยะอันตราย 
 ค.โรคเทา้ช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 ง. ติดยาเสพติดให้โทษ 

 จ.โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง   

 (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง 
    อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘)  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๙) ไม่เปน็… 
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  (๙) ไม่เปน็ข้าราชการหรือลูกจ้างของราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ   
รฐัวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  (ในวันที่ท าสัญญาจา้ง) 

  เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร 
      ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน   ๑  ปี  
จ านวน  ๓ รูป 
      ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร 
      ๔.๓ ส าเนาวุฒิการศึกษา   ใบสุทธิ  ส าเนาประกาศนียบัตร  หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
อย่างใดอย่างหนึ่ง  พร้อมต้นฉบับ 
      ๔.๔ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนด ออกให้ไม่เกิน  ๑   เดือน 
      ๔.๕ ส าเนาหลักฐานอ่ืน เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  จ านวน  ๑  ฉบับ  

    4.6 หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานระบุว่าเป็นผู้มีทักษะในการปฏิบัติงาน
นั้นๆ ไม่ต่ ากว่า 5 ปี (ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประเภทผู้มีทักษะ) 
 

       3. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง          
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร  แนบ

ท้ำยประกำศนี้ (ภำคผนวก ก) 
 

4.  กำรรับสมัครและสถำนที่รับสมัคร 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถสมัคร และยื่นใบ

สมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐาน โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  
27 มกรำคม  2565 – 11 กุมภำพันธ์  2565  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ  ณ 
ห้องส านักงานปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือสอบถาม
รายละเอียดโทร. 0-3578-2031 

 

๕.  ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 
            ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตรา  ๑๐๐ บาท  (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้
ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ) 

 6. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร  
     องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่ 
15 กุมภำพันธ์  2565  โดยปิดประกาศ  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง   และทางเว็บ
ไซด์ www.krachaeng.go.th 
 

         7. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สรรหำและเลือกสรร 
          องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างใน วันที่  18  
กุมภำพันธ์  2565  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ดังนี้ 
  7.1 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป   เวลา  09.00 น. – 10.30 น. 
  7.2 ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง เวลา  10.45 น. – 12.15 น. 
  7.3 ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป 

 

8.หลักเกณฑ์... 

http://www.krachaeng.go.th/
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8. หลกัเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง จะท าการสรรหาและเลือกสรรโดยใช้วิธีการ 

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
    (1) ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  
    (2) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  
    (3) ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  
 

         9. เกณฑ์กำรตัดสิน 
   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและสรรหาจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณา ดังนี้    
9.1 ให้ผู้ที่มีคะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
9.2  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  จะพิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนภาคความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  9.3  ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนใน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
9.4 ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน จะพิจารณาจากผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบ

ก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
 

  10. ประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 22  กุมภำพันธ์  
2565   โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง  และทางเว็บไซด์  
www.krachaeng.go.th 
 

       11. กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร 
           11.1  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะเรียงจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ
ใ น ก ร ณี ที่ มี ผู้ ไ ด้ ค ะ แ น น ร ว ม เ ท่ า กั น   ผู้ ไ ด้ ค ะ แ น น สั ม ภ า ษ ณ์  ม า ก ก ว่ า เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ น ล า ดั บ สู ง ก ว่ า   
ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
           11.2  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะใช้เพ่ือการจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่ขึ้นบัญชี แต่
ถ้ ามีการสรรหาและเลือกสรร อย่ าง เดี ยวกันนี้ อีก   และได้ขึ้ นบัญชีผู้ ผ่ านการสรรหาและเลือกสรรใหม่ 
แล้วบัญชีผู้ผ่านการสรรหาครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

           11.3  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้    
ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้น ดังนี้ 
       (1) ผู้นั้นไดข้อสละสิทธิการจ้างในต าแหน่งที่สรรหาได้ 
       (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพ่ือรับการจ้างภายในเวลาที่  องค์การบริหารส่วนต าบล 
กระแชงก าหนด  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าก่อน
วันรายงานตัว 
       (3)  ผู้ นั้ นมี เหตุ ไม่อาจเข้ าปฏิ บัติหน้ าที่ ราชการตามก าหนดเวลาที่ จะท าการจ้ า ง 
ในต าแหน่งทีไ่ดร้ับการสรรหา 

12.การท า... 
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        12.  กำรท ำสัญญำจ้ำง  ระยะเวลำกำรจ้ำง  อัตรำจ้ำง 
  12.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกระแชง ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  ตามจ านวนอัตราทีส่รรหา  โดยเริ่มตั้งแต่ล าดับ
ที่  1  ของแต่ละต าแหน่ง  

12.2  ระยะเวลาการจ้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี คราวละไม่เกิน 1 ปี 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                        ประกาศ  ณ  วันที่   13  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 

                 (นายสุชาติ  สนธิ์ทอง)  
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ลงวันที่   13   มกราคม  2565 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

ประเภทพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน  
 

1. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องมีความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการท างาน

ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

  ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดท าแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนใน
ชุมชนประเภทต่าง ( รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน 
  ๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือก าหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและส่งเสริม
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับ ฐานราก รวมทั้งในการ
พัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
  ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ๑.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนและระบบ
สารสนเทศชุมชน เพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาใน 
  ๑.๕ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือสร้างความสมดุล
ในการพัฒนาชุมชน และความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก น าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 
  ๑.๖ ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชนที่ถูกต้อง
เหมาะสม ได้มาตรฐาน 
  ๑.๗ ส่งเสริมและด าเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพ่ือสร้างและ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน 
  ๑.๘ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆเพ่ือให้
ประชาชนในชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และด า เนินการร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน 
  ๑.9. ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัตตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือชาย
ประชาชน เพ่ือส่งสริมประชาชนให้มีควมสนใจ ความเข้าใจ แถะความศัตรีเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน 
ท้องถิ่นของตน 
 

1.10 ดูแล... 
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  1.10 ดูแล ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชชน
ในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในต้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในศรัวเรือน 
  ๑.๑1 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพ่ือดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้เช่น 
เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๑.๑๒ ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือให้กลุ่มอาชีพ
สามารถเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
  ๑.๑๓ จัดท าโครงการและงบประมาณ รวมถึงด าเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และประเมินผล
การจดักิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬากิจกรรมที่เก่ียวกับเด็ก
และเยาวชน กิจกรรมเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น เพ่ือให้ 
  ๑.๑๔ ส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยสามารถน ามา
วางแผนในการพัฒนาพืน้ที่ซึ่งรับผิดซอบได้อย่างเหมาะสม 
  ๑.๑๕ แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้น าชุมชนหรือกรรมการชุมชนเพ่ือให้รู้ถึง
บทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๑.๑๖  ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประซาชนมีตลาดจ าหน่าย
สินค้าท่ีเป็นธรรม 
  ๑.๑๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่น สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ์เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 
  ๑.๑๘ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัฒนาชุมซน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  ๓. ด้านการประสานงาน 
  ๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔. ด้านการบริการ 
  4.1ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจเพ่ือให้มีความรู้
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
  4.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ขา่วสารเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเพ่ือให้บริการแก่
หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมซน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมซน 
 

2.คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิซาหรือทุกทาง 
ที่ ก.จ.. ก.ท. หรือ ก.อบต. รบัรอง 
 

2.ได้รับ... 
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  ๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิซาหรือทางการพัฒนา
ชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
สังคมวิทยา หรือในสาขาวิซาหรือทางที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
  ๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิซาหรือทางการพัฒนา
ชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
สังคมวิทยา หรือในสาขาวิซาหรือทางที่ ก.จ, ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
 

 อัตรำค่ำตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.-บาท  
 

 สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
 

 ระยะเวลำกำรจ้ำง  ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 3 ปี หรือตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง เห็นสมควร 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข 
 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน 

………………………………………………………………. 
หลักสูตรและวิธีกำรสอบ  แบ่งออกเป็น 3  ภาค  โดยมีคะแนนรวม  300  คะแนน 
ก. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  ข้อสอบเป็น แบบปรนัย (คะแนนเต็ม  100 คะแนน)  
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
- การอ่านและการท าความเข้าใจกบับทความ หรือข้อความที่ก าหนดให้ แล้วตอบ ค าถามที่ตามมาในบทความ

หรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย 
- การศึกษาวิเคราะห์  สรุปเหตุผล  ตามหลักวิชาการวัดผล 
ข. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง ข้อสอบเป็น แบบปรนัย (คะแนนเต็ม  100 คะแนน)  

๑.  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 

2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ 
5. พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.๒๕๓๙ 
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
7.  ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
8.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี  
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 
11. ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก

เกิด พ.ศ. 2558 
12. เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 

      ค.  ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์) (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน) 
     ให้ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยพิจารณาจากความรอบรู้  แนวความคิด  และความคิดเห็น  ด้วย

วิธีสอบสัมภาษณ์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
1. ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา   คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
2. ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ   คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
3. บุคลิกภาพ การแต่งกาย    คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
5. ทัศนคติ ที่มีต่อ อบต.     คะแนนเต็ม  20  คะแนน  
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