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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก ความรู ความสามารถที่ตองการ
ตําแหนงประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาชุมชน

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักพัฒนาชุมชน

ระดับตําแหนง

ระดับปฏิบัติการ

หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานปฏิบัติงานดานวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทําแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ มของ
ประชาชนในชุ มชนประเภทต า งๆ รวมถึ ง แสวงหาและพั ฒ นาศั กยภาพของผูนํ า ชุม ชน กลุ ม องค กร และ
เครือขายองคกรประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อกําหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
สงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับ
ฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 ศึกษา วิเคราะห ปญหาสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 ศึกษา วิ เคราะห จัด ทํา และพัฒ นาระบบขอ มูล สารสนเทศในการพั ฒ นาชุ มชน และ
ระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกําหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุก
ระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสราง
ความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นําไปสูความเขมแข็งของ
ชุมชนอยางยั่งยืน
1.6 กําหนดมาตรฐานและเกณฑชี้วัดดานพัฒนาชุมชน เพื่อใหมีเกณฑชี้วัดดานพัฒนาชุมชน
ที่ถูกตองเหมาะสม ไดมาตรฐาน
1.7 สงเสริมและดําเนินการดานการจัดการความรูและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนเพื่อสราง
และพัฒนาระบบการจัดการความรูของชุมชน
1.8 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบตางๆ
เพื่อใหประชาชนในชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห ตัดสินใจ และดําเนินการรวมกัน เพื่อแกไข
ปญหาความตองการของตนเอง และชุมชนได ตลอดจนเปนที่ปรึกษาในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
/1.9 สงเสริม สนับสนุน.....
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1.9 สงเสริม สนับสนุนในการรวมกลุมและจัดตั้งกลุมองคกรชุมชน กลุมแมบานและเครือขาย
ประชาชน เพื่อสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่น
ของตน
1.10 ดูแล รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคําแนะนําและฝกอบรม
ประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อเอดส เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการ
ที่พึงไดเชน เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห ในการชวยเหลือและสงเคราะหใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.12 ฝกอบรม สงเสริมและสนับ สนุนอาชีพที่เหมาะสมแกประชาชนในชุมชน เพื่อใหกลุม
อาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสรางรายไดใหกับชุมชน
1.13 จัดทําโครงการและงบประมาณ รวมถึงดํา เนิน การ โฆษณาและประชาสัม พัน ธแ ละ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนแกชุมชน เชน กิจกรรมสงเสริมครอบครัว กิจกรรมแขงกีฬา
กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อใหหางไกลยาเสพติด เปนตน เพื่อให
1.14 สํารวจ และจัดเก็บขอมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัยสามารถ
นํามาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม
1.15 แสวงหา พัฒนา สงเสริม ประสานและสนับสนุนผูนําชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพื่อให
รูถึงบทบาทหนาที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพใหสามารถพัฒนาชุมชนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนมีตลาด
จําหนายสินคาที่เปนธรรม
1.17 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบตางๆ เชนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเปนประโยชนตอประชาชนในชุมชน
1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํา งานที่ รับ ผิ ด ชอบ ร วมดํ าเนิน การวางแผนการทํา งานของหน วยงาน หรื อ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํา งานรวมกันทั้ง ภายในและภายนอกทีม งานหรือหน วยงาน เพื่ อให เกิ ด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
4.1 ใหคําปรึกษาแนะนําดานพัฒนาชุมชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือบุคคลที่สนใจ เพื่อให
มีความรูและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม
4.2 เผยแพร ประชาสั มพั น ธ ข อ มู ล ขา วสารเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ
ใหบริการแกหนวยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผูนําชุมชน กลุม องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชนและ
ชุมชน
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คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลโคคลาน
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงตางสายงาน
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตําแหนง

คุณสมบัติ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

1. เปนพนักงานสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย
งานเริ่มตนจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มตนจากระดับ 2 และดํารงตําแหนง
ประเภททั่วไป โดยตองมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 2 ป
2. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะ
แตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ตอไปนี้
2.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
2.2 ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง การพั ฒ นาชุ ม ชน การบริ ห าร การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร พัฒนาสั งคม สหวิ ทยาเพื่อการพัฒ นาทองถิ่ น สังคม
วิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
2.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทาง การพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสน
ศาสตร พัฒ นาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาทอ งถิ่น สั งคมวิ ทยา หรือ ใน
สาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
3. ไดรับเงินเดือนไมตํากวาอัตราเงินเดือนที่ใชในการบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเปนพนักงานสวนตําบล ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
(ขั้น 15,060)
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เลขประจําตัวสอบ..........................................
ใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลตําแหนงประเภททั่วไป
ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ตําแหนง ......................................................
๑. ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................
๒. เพศ

ชาย

รูปถายขนาด
๑ x ๑.๕ นิ้ว
ถายไวไมเกิน
๖ เดือน

หญิง

๓. วัน เดือน ป เกิด......................... อายุปจจุบัน........................ป วันเกษียณอายุราชการ..............................
๔. ปจจุบันดํารงตําแหนง............................................................... ระดับ ............................................................
ประเภทตําแหนง

บริหารทองถิ่น

อํานวยการทองถิ่น

วิชาการ

ทั่วไป

เงินเดือนปจจุบัน.............................................บาท เงินประจําตําแหนง...................................................บาท
งาน................................................................กอง/ฝาย.....................................................................................
องคการบริหารสวนตําบล..................................................................................................................................
อําเภอ.......................................................................... จังหวัด.........................................................................
โทรศัพท.............................................. โทรสาร ....................................... e-mail……………………………………..
๕. ขอสมัครเขารับการสอบคัดเลือกฯ ในตําแหนง.................................................................................................
ประวัติการดํารงตําแหนง (ใหเริ่มตั้งแตวันที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหรับราชการ)
ระดับ

ชื่อตําแหนง

สังกัด

วัน เดือน ป
ที่ไดรับการแตงตั้ง

ระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนง

หมายเหตุ

๖. สถานที่ติดตอ
ที่อยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก
บานเลขที่.............................ซอย/ตรอก...............................................ถนน....................................................
ตําบล............................................อําเภอ................................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท.............................โทรสาร..........................e-mail………………………
/๗. สถานภาพครอบครัว….

-๒๗. สถานภาพครอบครัว
โสด

สมรส

หยาราง

หมาย

อื่น ๆ ระบุ

ชื่อ-สกุลคูสมรส......................................................................อาชีพ..................................................................
ขอมูลเกี่ยวกับบุตร
ไมมีบุตร

มีบุตร จํานวน.....................คน (ชาย.......................คน หญิง...........................คน)

๘. ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยท่อี อกใหไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
เปนโรคเหลานี้
ความดันโลหิตสูง
หัวใจ
เบาหวาน
ไต
ไมเกรน
หรือไม

อื่น ๆ

๙. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา

สาขา

สถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

การได
รับทุน

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับอื่น ๆ
๑๐. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเขารับราชการ......................................ตําแหนง..........................................ระดับ.............................
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม....................................................ป...........................................................เดือน
๑๑. การฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญฯ)
ชื่อหลักสูตร/การ
อบรมอื่น

หนวยงานที่จัด

หลักสูตรที่อบรม
สถานที่อบรม

ชวงเวลา

ทุนการอบรม

/๑๒. ดูงาน(สําคัญ

-๓๑๒. ดูงาน (สําคัญฯ)
เรื่อง

หนวยงานที่จัด

การดูงาน
สถานที่ดูงาน

ชวงเวลา

ทุนการดูงาน

๑๓. ความรูความสามารถอื่น ๆ
ภาษาอังกฤษ
.................................................................................................................................................................................

คอมพิวเตอร
..............................................................................................................................................................................
อื่น ๆ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................................................
๑๔. เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ / เหรียญ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๕. ประวัติผลงานดานการบริหาร วิชาการหรืออื่น ๆ ที่ไดรับการยกยอง
วันที่
รางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง
ผลงาน

สถานที่/ผูมอบเกียรติคุณ

๑๖. คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น ๆ ของผูสมัครที่เห็นวาเดน และเกี่ยวของกับงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครมาพรอมดวยแลว
ขาพเจา ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนในการสมัครเขารับการสอบคัดเลือก
พนักงานสวนตําบลตําแหนงประเภททั่วไปใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ในตําแหนง ...................................
ปฏิบัติการ และขอรับรองวาขอมูลที่ใหไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ
(ลงชื่อ)...................................................ลายมือชื่อผูสมัคร
(....................................................)
วันที่..............................................................
/เจาหนาที่รับสมัคร....

-๔เจาหนาที่รับสมัคร
หลักฐาน
- ไดตรวจสอบเอกสารการสมัครสอบคัดเลือก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- ไดตรวจสอบเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกแลว

เอกสารครบถวน
หลักฐานถูกตอง ครบถวน และมีคุณสมบัติตาม
ไมครบถวน…………………………………………………………. ประกาศรับสมัครสอบ
…………………………………………………………………………………..
ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก………………………………………
………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..
ปญหาอื่น ๆ .................................................................
(ลงชื่อ)
.............................................................................................
(..................................................)
ตําแหนง....................................................
เจาหนาที่รับสมัครสอบ
(ลงชื่อ)…………………………………..……ประธานกรรมการ
(..........................................)
ตําแหนง...................................................
เจาหนาที่รับเงิน
หลักฐาน
- ไดรับคาธรรมเนียมสอบ จํานวน...........................บาท
(ลงชื่อ)………………………………………กรรมการ
(..........................................................................................)
(..........................................)
ไวแลว ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่...............................
ตําแหนง...................................................
เลขที่....................................
(ลงชื่อ)……………………………………….เจาหนาที่รับเงิน
(..........................................)
ตําแหนง...................................................
วันที่.........................................................

(ลงชื่อ)………………………………………กรรมการ
(..........................................)
ตําแหนง...................................................

ภาคผนวก ง
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
ใหดํารงตําแหนงตางสายงานในสายงานที่เริ่มตนจากประเภททั่วไป เปนสายงานที่เริ่มตนจากประเภทวิชาการ
ตําแหนง ........................................................
องคการบริหารสวนตําบลโคคลาน อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว
***************************
ตอนที่ ๑ ขอมูลเบื้องตนของผูรับการประเมิน (สําหรับผูรับการประเมินกรอก)
๑. ชื่อและนามสกุลผูขอรับการประเมิน..................................................................................................................................
๒. เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่..............เดือน........................... พ.ศ. .................... ตําแหนง……………………………………..
๓. ตําแหนงปจจุบัน................................................... ระดับ............................. อัตราเงินเดือน..............................................
ตําแหนงเลขที่......................................................แผนก/ ฝาย/ งาน...................................................................................
กอง/สวน/สํานัก.........................................................................องคการบริหารสวนตําบล...............................................
อําเภอ...........................................................................จังหวัด...........................................................................................
๔. วุฒิการศึกษา..................................................สาขาวิชา............................................ระดับการศึกษา................................
สถานศึกษา...............................................................................................จบการศึกษาเมื่อ ป พ.ศ. .................................
๕. ประวัติการถูกดําเนินการทางวินัย (ถามี)............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
๖. ผูรับการประเมินรับรองขอความขางตนถูกตองเปนจริง

(ลงชื่อ).........................................................ผูรับการประเมิน
(........................................................)
ตําแหนง..............................................................
วันที่...............เดือน.............................. พ.ศ. .....................

-๒–
ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล
รายการประเมิน
๑. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- เอาใจใสในงานที่ไดรับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวของอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดานสําเร็จและความผิดพลาด
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นและหรือแกไขปญหาหรือขอผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น เชน งานใดที่สําเร็จและไดรับผลดี แลวก็พ ยายามปรั บ ปรุ ง ให ดี ขึ้ น ไปอี ก
เรื่อยๆ หรืองานที่พบวามีปญหาหรือขอผิดพลาด ก็พยายามแก ไมละเลยหรือปล อ ย
ทิ้ ง ไว จนเกิดปญหาเชนนั้นซ้ําๆ อีก
๒. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- คิดคนระบบ แนวทาง วิธีการดําเนินการใหมๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได
- แสวงหาความรูใหมๆ เพิ่มเติมอยูเสมอ โดยเฉพาะในสายวิชางานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพและกาวหนา
อยูตลอดเวลา
- สนใจในงานที่ยุงยากซับซอน
- มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก
๓. แกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเมื่อประสบปญหาใดๆ
- วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี
- เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม
- ใหขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกตนเอง)
๔. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- รักษาวินัย
- ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมอื่น
- ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
- ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ
๕. ความสามารถในการสื่อสารความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
- สื่ อ สารกั บ บุ คคลตา งๆ เชน ผูบั ง คับ บั ญ ชา เพื่ อ นรวมงาน ผูบ ริก าร และผู ที่
เกี่ยวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน
- ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอื่นเขาใจไดอยางชัดเจนโดยใชภาษา
อยางถูกตองเหมาะสม
๖. การพัฒนาตนเอง พิจารณาพฤติกรรม เชน
- ติดตาม ศึกษาคนควาหาความรูใหมๆ หรือสิ่งที่เปนความกาวหนาทางวิชาชีพอยูเสมอ
- สนใจและปรับตนเองใหกาวหนาทันวิทยาการใหมๆ ตลอดเวลา
- นํ า ความรู แ ละวิ ท ยาการใหม ๆ มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
รวม

ระดับการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ
๒๐

๒๐

๑๕

๑๕

๑๕

15

๑๐๐

-๓ความเห็นของหัวหนาสํานัก / กอง / สวน
( ) ผานการประเมิน ( ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ )
( ) ไมผานการประเมิน ( ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ ๖๐ ) (เหตุผล)...............................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)...................................................ผูประเมิน
(...................................................)
ตําแหนง........................................................
วันที่..................เดือน.............................พ.ศ. ....................

ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ
(
) สมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใหมได เนื่องจากผานการประเมิน
(
) ไมสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใหม เนื่องจากไมผานการประเมิน
(ลงชื่อ).....................................................ผูประเมิน
(......................................................)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล.......................
วันที่..........เดือน................................พ.ศ. ...................
ความเห็นของผูบริหารทองถิ่น
( ) ควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใหมได
( ) ไมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใหม (ระบุเหตุผล)......................................................................
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..................................................................
(.............................................................)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล.....................
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. ...................

ภาคผนวก ง

หนังสือรับรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล
อนุญาตใหพนักงานสวนตําบลไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนักงานสวนตําบล
สายงานตําแหนงประเภททั่วไปใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ
เขียนที่..............................................................
วันที่...............เดือน...............................................พ.ศ. ........................
ขาพเจา.................................................ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล......................................
อําเภอ........................จังหวัด................................อนุญาตให.........................................................................ซึ่งเปน
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง...........................................ระดับ...........................สํานัก/กอง....................................
องคการบริหารสวนตําบล.........................................อําเภอ..................................จังหวัด.........................................
สมัครเขารับการสอบคัดเลือกตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลโคคลาน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก
พนักงานสวนตํา บลใหดํารงตําแหนงตางสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ใหดํารงตํา แหนงสายงาน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตําแหนง ...................................................... สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
โคคลาน อํ า เภอตาพระยา จังหวัดสระแกว และยินยอมใหโอนไปแตงตั้งให ดํารงตํา แหนงได หากผานการสอบ
คัดเลือก

ลงชื่อ...............................................................
(..........................................................)
ตําแหนง.............................................................

ภาคผนวก จ
๑/๓
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลโคคลาน
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลโคคลาน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารง
ตําแหนงตางสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
*********************************
ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป ขอสอบปรนัย 50 ขอ (50 คะแนน) และขอสอบอัตนัย 2 ขอ (50 คะแนน)
ขอบเขตการทดสอบดังตอไปนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
และที่แกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิด พ.ศ. 2537 กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติขอมูลขางสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และที่แกไขเพิ่มเติม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
ความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการาเมื อง เศรษฐกิ จ สังคม การปกครอง และการบริหาร เชน
หลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตรช าติ 20 ป แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เปนตน

ภาคผนวก จ
2/๓
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ขอสอบปรนัย 50 ขอ (50 คะแนน) และขอสอบอัตนัย 2 ขอ
(50 คะแนน) ขอบเขตการทดสอบดังตอไปนี้
ตําแหนง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ความรอบรูและกฎหมายที่เกี่ยวของกับตําแหนง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นเกี่ยวกับงาน
ในตําแหนง ดังนี้
(1) ความรูในงานพัฒนาชุมชน อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
(2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้
2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2.2 พระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
และที่แกไขเพิ่มเติม
2.4 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม
2.6 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และที่แกไข
เพิ่มเติม
2.7 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.8 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นพ.ศ. 2552
2.9 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไข
เพิ่มเติม
2.10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.11 เหตุการณปจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

ภาคผนวก จ
3/3
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยวิธีดังนี้
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในดานตางๆ เชน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม จิตสํานึกตอองคกร
ความรับ ผิ ดชอบ ความมุ งมั่ น การปรับ ตั วเข ากั บ ผูรวมงาน รวมทั้งสั งคมและสิ่ง แวดล อม ความคิ ดริ เริ่มสร างสรรค
ปฏิภาณไหวพริบ ความรูในตําแหนง ความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่
การทํางานอยางมืออาชีพ

