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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
คุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือก ความรู ความสามารถท่ีตองการ 

 
 

ตําแหนงประเภท   วิชาการ  

ชื่อสายงาน    พัฒนาชุมชน  

ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักพัฒนาชุมชน  

ระดับตําแหนง    ระดับปฏิบัติการ  

หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานปฏิบัติงานดานวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังน้ี  

  1. ดานการปฏิบัติการ  
  1.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทําแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุมของ
ประชาชนในชุมชนประเภทตางๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน กลุม องคกร และ
เครือขายองคกรประชาชน  

1.2 ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อกําหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
สงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับ
ฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนใหมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี  

1.3 ศึกษา วิเคราะห ปญหาสถานการณตางๆ ที่เก่ียวของในงานพัฒนาชุมชน เพ่ือหาแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  

1.4 ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และ
ระบบสารสนเทศชุมชน เพ่ือกําหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุก
ระดับ  

1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือสราง 
ความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นําไปสูความเขมแข็งของ
ชุมชนอยางยั่งยืน  

1.6 กําหนดมาตรฐานและเกณฑชี้วัดดานพัฒนาชุมชน เพ่ือใหมีเกณฑชี้วัดดานพัฒนาชุมชน 
ที่ถูกตองเหมาะสม ไดมาตรฐาน  

1.7 สงเสริมและดําเนินการดานการจัดการความรูและภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนเพ่ือสราง 
และพัฒนาระบบการจัดการความรูของชุมชน  

1.8 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในรปูแบบตางๆ 
เพ่ือใหประชาชนในชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชน รวมท้ังวิเคราะห ตัดสินใจ และดําเนนิการรวมกัน เพ่ือแกไข
ปญหาความตองการของตนเอง และชุมชนได ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน  
 

/1.9 สงเสริม สนบัสนุน..... 
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1.9 สงเสริม สนับสนุนในการรวมกลุมและจัดตั้งกลุมองคกรชุมชน กลุมแมบานและเครือขาย 
ประชาชน เพ่ือสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจ และความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ิน
ของตน  

1.10 ดูแล รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถ่ินอยางใกลชิด ใหคําแนะนําและฝกอบรม
ประชาชนในทองถ่ินตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพิ่มผลผลิตและเพ่ิมรายไดตอครอบครัวในดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  

1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อเอดส เพ่ือดูแลและจัดสวัสดิการ 
ที่พึงไดเชน เบ้ียยังชีพ เบี้ยสงเคราะห ในการชวยเหลือและสงเคราะหใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

1.12 ฝกอบรม สงเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสมแกประชาชนในชุมชน เพ่ือใหกลุม
อาชีพสามารถเพ่ิมผลผลิตและสรางรายไดใหกับชุมชน  

1.13 จัดทําโครงการและงบประมาณ รวมถึงดําเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนแกชุมชน เชน กิจกรรมสงเสริมครอบครัว กิจกรรมแขงกีฬา 
กิจกรรมที่เก่ียวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อใหหางไกลยาเสพติด เปนตน เพ่ือให  

1.14 สํารวจ และจัดเก็บขอมูลในการพัฒนาชุมชนเพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัยสามารถ 
นํามาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม  

1.15 แสวงหา พัฒนา สงเสริม ประสานและสนับสนุนผูนําชุมชนหรอืกรรมการชุมชน เพ่ือให 
รูถึงบทบาทหนาที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพใหสามารถพัฒนาชุมชนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหประชาชนมีตลาด
จําหนายสินคาท่ีเปนธรรม  

1.17 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบตางๆ เชนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเปนประโยชนตอประชาชนในชุมชน  

1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 

  2. ดานการวางแผน  
  วางแผนการทํางานที่ รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด  

  3. ดานการประสานงาน  
  3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด  
  3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ 
เพ่ือสรางความเขาใจหรอืความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  

  4. ดานการบริการ  
4.1 ใหคําปรกึษาแนะนําดานพัฒนาชุมชนแกหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือบุคคลท่ีสนใจ เพ่ือให 

มีความรูและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม  
4.2 เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชน เพ่ือ

ใหบริการแกหนวยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผูนําชุมชน กลุม องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชนและ
ชุมชน  
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คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลโคคลาน 

เร่ือง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงตางสายงาน 
เพ่ือเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

 

ตําแหนง คุณสมบัติ 
 

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
    
1. เปนพนักงานสวนตําบลซ่ึงดํารงตําแหนงหรอืเคยดํารงตําแหนงในสาย 
งานเร่ิมตนจากระดับ 1 หรือสายงานเร่ิมตนจากระดับ 2 และดํารงตําแหนง
ประเภททั่วไป โดยตองมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 2 ป 
2. มีคุณวุฒิการศกึษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะ 
แตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ตอไปนี้ 
     2.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 
ในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางท่ี ก.จ., ก.ท. หรอื ก.อบต. รับรอง  
     2.2 ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 
ในสาขา วิชาหรือทาง การพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง                
รัฐประศาสนศาสตร พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน สังคม
วิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  
     2.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทาง การพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสน
ศาสตร พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน สังคมวิทยา หรือใน
สาขาวิชาหรอืทางท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  
3. ไดรับเงนิเดือนไมตํากวาอัตราเงินเดือนท่ีใชในการบรรจุและแตงต้ัง 
บุคคลเปนพนักงานสวนตําบล ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ      
(ขั้น 15,060) 
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รูปถายขนาด 

๑ x ๑.๕ นิ้ว 

ถายไวไมเกิน 

๖ เดือน 

/๗. สถานภาพครอบครัว…. 

      เลขประจําตัวสอบ.......................................... 

 

ใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือกพนกังานสวนตําบลตําแหนงประเภททั่วไป 
ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 

ตําแหนง ...................................................... 
 
 

๑. ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................. 

๒. เพศ    ชาย              หญิง 

๓. วัน  เดือน  ป เกิด......................... อายุปจจุบัน........................ป  วันเกษียณอายุราชการ.............................. 

๔. ปจจุบันดํารงตําแหนง............................................................... ระดับ ............................................................ 

   ประเภทตําแหนง        บริหารทองถ่ิน         อํานวยการทองถ่ิน 

     วิชาการ                  ทั่วไป 

   เงนิเดือนปจจุบัน.............................................บาท  เงินประจําตําแหนง...................................................บาท 

   งาน................................................................กอง/ฝาย..................................................................................... 

   องคการบริหารสวนตําบล.................................................................................................................................. 

   อําเภอ.......................................................................... จังหวัด......................................................................... 

   โทรศัพท.............................................. โทรสาร ....................................... e-mail…………………………………….. 

๕. ขอสมัครเขารับการสอบคัดเลือกฯ ในตําแหนง................................................................................................. 

ประวัติการดํารงตําแหนง (ใหเริ่มต้ังแตวันท่ีไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหรับราชการ) 

ระดับ ชื่อตําแหนง สังกัด 
วัน เดือน ป 

ที่ไดรับการแตงตั้ง 
ระยะเวลาการ 
ดํารงตําแหนง 

หมายเหตุ 

      
      
      
      
      

 

๖. สถานที่ติดตอ 

    ที่อยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก 

    บานเลขท่ี.............................ซอย/ตรอก...............................................ถนน.................................................... 

    ตําบล............................................อําเภอ................................................จังหวัด.............................................. 

    รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท.............................โทรสาร..........................e-mail……………………… 

 



/๑๒. ดูงาน(สําคัญ

- ๒ - 

๗. สถานภาพครอบครัว 

          โสด             สมรส               หยาราง             หมาย               อ่ืน ๆ ระบุ 

   ชื่อ-สกุลคูสมรส......................................................................อาชีพ.................................................................. 

   ขอมูลเก่ียวกับบุตร 

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

๘. ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยท่ีออกใหไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร) 

เปนโรคเหลานี้
หรือไม 

ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

       
       

 

๙. ประวัติการศกึษา  
วุฒิการศกึษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปที่สําเร็จ
การศกึษา 

การได 
รับทุน 

ต่ํากวาปริญญาตรี      
ปรญิญาตรี      
ปรญิญาโท      
ปรญิญาเอก      
การศกึษาระดับอ่ืน ๆ      

 

๑๐. ประวัติการรับราชการ 

     วันบรรจุเขารับราชการ......................................ตําแหนง..........................................ระดับ............................. 

     ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม....................................................ป...........................................................เดือน 
 

๑๑. การฝกอบรม (หลักสูตรสําคญัฯ) 
หลักสูตรท่ีอบรม 

ชื่อหลักสูตร/การ
อบรมอ่ืน 

หนวยงานท่ีจัด สถานที่อบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 

    

 



/เจาหนาท่ีรับสมัคร.... 

- ๓ - 
 

๑๒. ดูงาน (สําคัญฯ) 
การดูงาน 

เรื่อง หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีดูงาน ชวงเวลา ทุนการดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

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

      คอมพิวเตอร 
.............................................................................................................................................................................. 
      อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
.............................................................................................................................................................................. 
 

๑๔. เคร่ืองราชอิสรยิาภรณท่ีไดรับ / เหรียญ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

๑๕. ประวัติผลงานดานการบริหาร วิชาการหรอือ่ืน ๆ ท่ีไดรับการยกยอง 
วันที่ รางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง ผลงาน สถานที่/ผูมอบเกียรติคุณ 

 
 

   

 

๑๖. คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน ๆ ของผูสมัครท่ีเห็นวาเดน และเกี่ยวของกับงาน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

 ทั้งนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลกัฐานประกอบการสมัครมาพรอมดวยแลว 

  ขาพเจา  ขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนในการสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 
พนักงานสวนตําบลตําแหนงประเภททั่วไปใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ในตําแหนง ................................... 
ปฏิบัติการ และขอรบัรองวาขอมูลท่ีใหไวในใบสมัครน้ีถูกตองครบถวนทุกประการ 
 
 

       (ลงชื่อ)...................................................ลายมือชื่อผูสมัคร 
              (....................................................) 
       วันท่ี.............................................................. 



- ๔ - 
 

เจาหนาท่ีรับสมัคร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
หลักฐาน คุณสมบัติ 

 
  - ไดตรวจสอบเอกสารการสมัครสอบคัดเลือก 
 
       เอกสารครบถวน 
       ไมครบถวน…………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 
     (ลงชื่อ) 
               (..................................................) 
     ตําแหนง.................................................... 
                    เจาหนาที่รับสมัครสอบ 
 

 
 - ไดตรวจสอบเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกแลว 
 
       หลักฐานถูกตอง ครบถวน และมีคุณสมบัติตาม
ประกาศรับสมัครสอบ 
       ขาดคณุสมบัติ  เน่ืองจาก……………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
      ปญหาอื่น ๆ ................................................................. 
............................................................................................. 
 
 
     (ลงชื่อ)…………………………………..……ประธานกรรมการ 
               (..........................................) 
     ตําแหนง................................................... 
 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………กรรมการ 
               (..........................................) 
     ตําแหนง................................................... 
 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………กรรมการ 
               (..........................................) 
     ตําแหนง................................................... 
 
 

เจาหนาที่รับเงิน 
หลักฐาน 

- ไดรับคาธรรมเนียมสอบ  จํานวน...........................บาท 
(..........................................................................................) 
ไวแลว ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่............................... 
เลขที่.................................... 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….เจาหนาที่รับเงิน 
             (..........................................) 
    ตําแหนง................................................... 
    วันที่......................................................... 

 
 



ภาคผนวก  ง 
 
 

แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 
ใหดํารงตําแหนงตางสายงานในสายงานท่ีเร่ิมตนจากประเภททั่วไป เปนสายงานที่เร่ิมตนจากประเภทวิชาการ 

ตําแหนง ........................................................ 
องคการบริหารสวนตําบลโคคลาน อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว 

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

ตอนที่ ๑ ขอมูลเบ้ืองตนของผูรับการประเมิน (สําหรับผูรับการประเมินกรอก) 
 

๑. ชื่อและนามสกุลผูขอรับการประเมิน.................................................................................................................................. 
 

๒. เร่ิมรับราชการคร้ังแรกเม่ือวันท่ี..............เดือน........................... พ.ศ. .................... ตําแหนง…………………………………….. 
 

๓. ตําแหนงปจจุบัน................................................... ระดับ............................. อัตราเงินเดือน.............................................. 

   ตําแหนงเลขที่......................................................แผนก/ ฝาย/ งาน................................................................................... 

   กอง/สวน/สํานัก.........................................................................องคการบริหารสวนตําบล............................................... 

   อําเภอ...........................................................................จังหวัด........................................................................................... 
 

๔. วุฒิการศึกษา..................................................สาขาวิชา............................................ระดับการศึกษา................................ 

    สถานศึกษา...............................................................................................จบการศึกษาเม่ือ ป พ.ศ. ................................. 
 

๕. ประวัติการถูกดําเนินการทางวินัย (ถามี)............................................................................................................................ 

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

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

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

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

๖. ผูรับการประเมินรับรองขอความขางตนถูกตองเปนจริง 

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



- ๒ – 
 

ตอนที่ ๒ การประเมินบุคคล 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ 
๑. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - เอาใจใสในงานที่ไดรับมอบหมายและหรืองานที่เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 
    - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดานสําเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดีย่ิงข้ึนและหรือแกไขปญหาหรือขอผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น เชน งานใดท่ีสําเร็จและไดรับผลดี แลวก็พยายามปรับปรุงใหดี ข้ึนไปอีก 
เรื่อยๆ หรืองานท่ีพบวามีปญหาหรือขอผิดพลาด ก็พยายามแก ไมละเลยหรือปลอย
ทิ้ งไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซ้ําๆ อีก 

๒๐  

๒. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
   - คิดคนระบบ แนวทาง วิธีการดําเนินการใหมๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 
   - แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได 
   - แสวงหาความรูใหมๆ เพิ่มเติมอยูเสมอ โดยเฉพาะในสายวิชางานของตน 
   - ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพและกาวหนา
อยูตลอดเวลา 
   - สนใจในงานท่ียุงยากซับซอน 
   - มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก  

๒๐  

๓. แกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเม่ือประสบปญหาใดๆ 
    - วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี 
    - เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
    - ใหขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกตนเอง) 

๑๕  

๔. ความประพฤติ พจิารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - รักษาวินัย 
    - ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมอ่ืน 
    - ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 
    - ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ 

๑๕  

๕. ความสามารถในการส่ือสารความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - สื่อสารกับบุคคลตางๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูบริการ และผูที่
เกี่ยวของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน  
    - ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอื่นเขาใจไดอยางชัดเจนโดยใชภาษา
อยางถูกตองเหมาะสม 

๑๕  

๖. การพัฒนาตนเอง พิจารณาพฤติกรรม เชน 
    - ติดตาม ศึกษาคนควาหาความรูใหมๆ หรือสิ่งที่เปนความกาวหนาทางวิชาชีพอยูเสมอ 
    - สนใจและปรับตนเองใหกาวหนาทันวิทยาการใหมๆ ตลอดเวลา 
    - นําความรูและวิทยาการใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

15  

รวม ๑๐๐  



- ๓ - 

ความเห็นของหัวหนาสํานัก / กอง / สวน 

(     )  ผานการประเมิน ( ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ) 
(     )  ไมผานการประเมิน ( ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ ๖๐ ) (เหตุผล)............................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

       (ลงช่ือ)...................................................ผูประเมนิ 
              (...................................................) 
       ตําแหนง........................................................ 
      วันที่..................เดือน.............................พ.ศ. .................... 
 
 
 
 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ 
(       ) สมควรแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานใหมได เนื่องจากผานการประเมิน 
(       ) ไมสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใหม เน่ืองจากไมผานการประเมิน 
 
 
 

                  (ลงชื่อ).....................................................ผูประเมิน 
             (......................................................) 
          ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล....................... 
          วันท่ี..........เดือน................................พ.ศ. ................... 
 
 
ความเห็นของผูบริหารทองถ่ิน 
(      ) ควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใหมได 
(      ) ไมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใหม (ระบุเหตุผล)...................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 

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



ภาคผนวก  ง 
 

 

 

 

 

หนังสือรับรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล 
อนุญาตใหพนักงานสวนตําบลไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแตงตั้งพนกังานสวนตําบล 

สายงานตําแหนงประเภททั่วไปใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ 
 

เขียนที่.............................................................. 
วันที่...............เดือน...............................................พ.ศ. ........................ 

 
 ขาพเจา.................................................ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล......................................
อําเภอ........................จังหวัด................................อนุญาตให.........................................................................ซ่ึงเปน 
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง...........................................ระดับ...........................สํานัก/กอง.................................... 
องคการบริหารสวนตําบล.........................................อําเภอ..................................จังหวัด......................................... 
สมัครเขารับการสอบคัดเลือกตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลโคคลาน เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือก
พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงตางสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ใหดํารงตําแหนงสายงาน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตําแหนง ......................................................  สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
โคคลาน อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว และยินยอมใหโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได หากผานการสอบ
คัดเลือก 
 
 
 

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

ตําแหนง............................................................. 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                

 ๑/๓ 
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลโคคลาน 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลโคคลาน เร่ือง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารง

ตําแหนงตางสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
********************************* 

 

ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป ขอสอบปรนัย 50 ขอ (50 คะแนน) และขอสอบอัตนัย 2 ขอ (50 คะแนน) 
ขอบเขตการทดสอบดังตอไปนี้ 
 

ท่ี ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 
2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
3 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 
4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน  พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
5 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แกไขเพ่ิมเติม  
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
7 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

และที่แกไขเพ่ิมเติม 
8 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 
9 พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิด  พ.ศ. 2537 กฎกระทรวงที่เก่ียวของ 

10 พระราชบัญญัติขอมูลขางสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
11 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
12 ความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการาเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการบริหาร เชน 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เปนตน 
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ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ขอสอบปรนัย 50 ขอ (50 คะแนน) และขอสอบอัตนัย 2 ขอ 
(50 คะแนน) ขอบเขตการทดสอบดังตอไปนี้ 
 

ตําแหนง ความรอบรูและกฎหมายที่เกี่ยวของกับตําแหนง 
 

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นเกี่ยวกับงาน 
ในตําแหนง ดังนี้ 
(1) ความรูในงานพัฒนาชุมชน อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
(2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้ 
     2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
     2.2 พระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
     2.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
และที่แกไขเพ่ิมเติม 
     2.4 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
     2.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
และที่แกไขเพ่ิมเติม   
     2.6 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
     2.7 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
     2.8 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ินพ.ศ. 2552 
     2.9 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
     2.10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
    2.11 เหตุการณปจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) 
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ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยวิธีดังนี้ 

 ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ

ทํางาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณโดยยึดหลักสมรรถนะ  เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในดานตางๆ  เชน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม จิตสํานึกตอองคกร 
ความรับผิดชอบ ความมุงม่ัน การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ปฏิภาณไหวพริบ ความรูในตําแหนง ความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน ที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
การทํางานอยางมืออาชีพ 
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