
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที ่7 กุมภาพันธ์ 2563 
 

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

1.ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ) 

2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักนักพัฒนาชุมชน  

หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ ท างานปฏิบัติงาน

ด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3. ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ปี 

4. อัตราว่าง จ านวน 1 อัตรา 

5. อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท  
   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง ท่ี ก.จ.,ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง  

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การพัฒนาชุมชน 
การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือใน
สาขาวิชาหรือทางท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การพัฒนาชุมชน 
การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือใน
สาขาวิชาหรือทางท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 

 
6. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  
    ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2559 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ  ท างาน

ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ มอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

  1.ด้านการปฏิบัติการ 
    1.1 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดท าแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม  
ของประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กร และ  
เครือข่ายองค์กรประชาชน  

     1.2 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกในการ  พัฒนา
และส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ  ชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจ  ชุมชนระดับ   
ฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นท่ี  

     1.3 ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา  
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

     1.4 ศึกษา วิเคราะห์จัดท า และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน  และ
ระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาใน ทุกระดับ  

    1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน  เพื่อ
สร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก น าไปสู่ความ  เข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน  

    1.6 ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ช้ีวัดด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ช้ีวัดด้านพัฒนา  
ชุมชนท่ีถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน  

    1.7 ส่งเสริมและด าเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  เพื่อ
สร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน  

    1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ  
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชน รวมท้ังวิเคราะห์ตัดสินใจ และด าเนินการร่วมกัน  เพื่อ
แก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน  

    1.9 ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดต้ังกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและ  
เครือข่ายประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน  
ท้องถิ่นของตน  

    1.10 ดูแล ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและ  
ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวใน  
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  

    1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเช้ือเอดส์ เพื่อดูแลและจัด  
สวัสดิการท่ีพึงได้เช่น เบ้ียยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
     1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้
กลุ่ม อาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
 



 
 
     1.13 จัดท าโครงการและงบประมาณ รวมถึงด าเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และ  
ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา  
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น เพื่อให้  
     1.14 ส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ทันสมัย  
สามารถน ามาวางแผนในการพัฒนาพื้นท่ีซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม  
      1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้น าชุมชนหรือกรรมการชุมชน  
เพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าท่ีและเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
     1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมี
ตลาด จ าหน่ายสินค้าท่ีเป็นธรรม  
     1.17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่นสมาคม  
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน  
     1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ี  
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
  2.ด้านวางแผน 
     วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ  
โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

3. ด้านการประสานงาน  
    3.1 ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้  เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด  
    3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี  เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

4. ด้านการบริการ  
  4.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือบุคคลท่ีสนใจ เพื่อให้ม ี

ความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม  
    4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเพื่อ  ให้บริการแก่
หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน  
    

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้   

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง ท่ี ก.จ.,ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง  

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การพัฒนาชุมชน 
การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือใน
สาขาวิชาหรือทางท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การพัฒนาชุมชน 
การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือใน
สาขาวิชาหรือทางท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
 



 
 
 
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1.ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 
  1.1 ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  ระดับ 1  

1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  ระดับ 1  
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
      ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     ระดับ 1  

    1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้     ระดับ 1  
    1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร     ระดับ 1  
    1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1  
    1.7 ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน      ระดับ 1  
    1.8 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  ระดับ 1  
    1.9 ความรู้เรื่องส่ือสารสาธารณะ      ระดับ 2 
 

2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
    2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล      ระดับ 1  
   2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1  
   2.3 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 1  
   2.4 ทักษะการบริหารโครงการ      ระดับ 1  
   2.5 ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้   ระดับ 1  
   2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน    ระดับ 1  
   2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 1  

     
      3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 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 การท างานเป็นทีม     ระดับ 1  
 
   3.2  สมรรถนะประจ าสายงาน  
     3.2.1 การคิดวิเคราะห์      ระดับ 1  
     3.2.2 การส่ังสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1  
     3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์    ระดับ 1  
     3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1  
     3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ     ระดับ 1  
 

 



 

 

3.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง 
     1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
          1.1.1วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุป
เหตุผล  
               -ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุป
เหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม  เช่น หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เป็นต้น 
               -ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น 
เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปเหตุผล 
และอุปมาอุปไมย เป็นต้น 
          1.1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
               -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
               -พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
               -พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
               -พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
               -พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
              -พระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
              -พรบ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558 
             -ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
          1.1.3 วิชาภาษาไทย 
               เป็นการทดสอบความรูแ้ละความสามารถในการใช้
ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยาย
ความจากข้อความส้ันๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษา
ในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความส้ันๆ การ
เรียงความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
     1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  

-ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ี   
           รับผิดชอบ)    

-ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ี
รับผิดชอบ)   

   - ความรู้เรื่องการจัดการความรู้      
   - ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร   
 - ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     
   - ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน       
   - ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์   
   - ความรู้เรื่องส่ือสารสาธารณะ    
 -ความรู้ท่ีเกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ” ของ
ต าแหน่งท่ีสมัครสอบ 
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โดยวิธี สอบข้อเขียน 
      (อัตนัย) 

รวม 100  
2.ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
     2.1 มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
     2.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
30 
 30 

 
โดยวิธี....สัมภาษณ์...... 
โดยวิธี....สัมภาษณ์...... 

3.คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     3.3 มนุษยสัมพันธ์ 
     3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 

 
10 
10 
10 
10 
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