
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลลวงเหนือ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

             ............................................. 
  ด้วย เทศบาลต าบลลวงเหนือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ประสงค์รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  อาศัยอ านาจตามความในหมวด 4  ข้อ 18 และ ข้อ  19  แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  20 
มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้า
เป็นพนักงานจ้าง  สังกัดเทศบาลต าบลลวงเหนือ  จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่งที่รับสมัคร  
  1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒ)ิ 
   1.1.1 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร    จ านวน 1 อัตรา 
   1.1.2 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 อัตรา 

 2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรร 
     ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 

  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีในวันรับสมัคร 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงาน
เทศบาล 
  (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ            
  (๙)  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพ่ือเป็นพนักงานจ้างได้ ตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว๙  ลงวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๑๐  หนังสือส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก 
ที่ มท ๐๓๑๑/ว๕๖๒๖  ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๒๑  และตามความในข้อ  ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม    
ลงวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๒๑ 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 
                 /ท้องถิ่น.... 
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ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน 
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลมายื่นด้วย 

          3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทน 

    ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามบัญชีลักษณะงาน  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ก) 

4. การรับสมัคร 
    ผู้ประสงค์จะสมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้         
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลลวงเหนือ  ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63  ในวันและ
เวลาราชการ 
 

 5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
  5.1 ผู้สมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียด              
ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้องอย่างละ 1  ชุด        
มายื่นในวันรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร  ดังต่อไปนี้ 

        (๑)  ใบแสดงวุฒิการศึกษา เช่น ใบสุทธิ  หรือประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษา  
จ านวน  1 ฉบับ 

 (2)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  6  เดือน และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง 

      (3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
 (4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ฉบับ 
 (5)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน 

เทศบาลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน ๑ ฉบับ 
 (6)  เอกสารหลักฐานอ่ืน เช่น ทะเบียนสมรส การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ เป็นต้น (ถ้ามี)  
 (7)  ส าเนาหลักฐานรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 
 (8)  ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ เอ ๔ (A 4) เท่านั้น 

  5.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ในอัตรา  100.- บาท  ในวันยื่นใบสมัคร 

  5.3 ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผล
ท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเม่ือใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  
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 6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันเวลาและสถานที่การ
ประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 
  6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  4 ธันวาคม 2563 
  6.2 ก าหนดประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) ในวันที่  7 ธันวาคม 2563  และประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563  ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่  14 ธันวาคม  
2563   ณ ส านักงานเทศบาลต าบลลวงเหนือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่    

              
 7. หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรบุคคล 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์ (ตามความ
เหมาะสม) ตามหลักเกณฑ์การประเมิน  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข) 
 

 8. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

 9. การประกาศรายช่ือและขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  9.1 เทศบาลต าบลลวงเหนือ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร   ในวันที่             
16 ธันวาคม  2563  การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะเรียงตามล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
มาตามล าดับ ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค ) เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เท่ากันก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัว
สอบก่อนเป็นผู้ในล าดับที่สูงกว่า 
  9.2 บัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเทศบาลต าบลลวงเหนือจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศผล 
  

 10.  การบรรจุ และแต่งตั้ง 
  10.1 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการท าสัญญาจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรร
หาและเลือกสรรในแต่ละต าแหน่ง ทั้งนี้ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ก่อน 
  10.2 ระยะเวลาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามข้อ 1.1 สัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี โดยอาจ
มีการต่อสัญญาได้  ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นของเทศบาล 
                         

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   9  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 
     

 
        (นายดวงแก้ว  สะอาดล้วน) 

                                                นายกเทศมนตรีต าบลลวงเหนือ 



   
 

ภาคผนวก ก 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลลวงเหนือ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  9 พฤศจิกายน 2563 

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

1. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร (ผู้มีคุณวุฒิ)  สังกัด ส านักปลัด  จ านวน 1 อัตรา 

 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้าน
การเกษตร  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 1. ช่วยท าการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  ทดลอง  ทดสอบ  วิเคราะห์ ตรวจสอบ  รับรอง  ทางด้านวิชา
การเกษตร  เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2.  ผลิต และให้บริการด้านพืช และปัจจัยการผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายและมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

3. ปฏิบัติการด้านวิชาการเกษตร เช่น การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย การพัฒนาที่ดิน การส่งเสริม
การเกษตร  การจัดการไร่นา  การใช้น้ าชลประทาน  เป็นต้น  เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการและเผยแพร่ความรู้แก่
เกษตรกร 

4. ช่วยวางแผน   ส่งเสริมการผลิต  และจัดท าโครงการสนับสนุน   การผลิตของเกษตรกร   เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร 
 5. สาธิต  แนะน า  ส่งเสริม  ฝึกอบรม  และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือน าความรู้ไปปฏิบัติ 
 6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  และแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการเกษตร  เพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิที่สูงกว่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาธุรกิจ
เกษตรและสหกรณ์  ทางธุรกิจเกษตร  หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย
สาขาวิชาดังกล่าว  ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ  หรือสาขาวิชาอ่ืนที่  ก.พ.  ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 อัตราค่าตอบแทน  
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ  11,500  บาท 

 และค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด เดือนละ 1,785 บาท 
 
  
 
 



 
 
 
 
2. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ผู้มีคุณวุฒิ)  สังกัด กองสวัสดิการสังคม  จ านวน 1 อัตรา 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามค าสั่งหรือแบบ 

หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้านส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดท าแผนงานด าเนินการ  
 2. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้น าท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือ เป็นผู้น า
และเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน  
 3. ช่วยปฏิบัติงานด้านการดูแล ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการ
พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด  
 4. ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการ และหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
 5. อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น
ทุกด้าน ติดตามผลงานและจัดท ารายงานต่าง ๆ  

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิที่สูงกว่าในทุกสาขาวิชา 

 อัตราค่าตอบแทน  
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ  11,500  บาท 

 และค่าครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนด เดือนละ 1,785 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลลวงเหนือ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  9 พฤศจิกายน 2563 

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

หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและวิธีการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
 
1. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร (ผู้มีคุณวุฒิ) 
 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน โดยค านึงถึง ระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ของต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 

1. ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
2. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
7. ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
แก้ไขเพ่ิมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
3. ความรู้และทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การใช้โปรแกรม Microsoft Word และ 
Microsoft Excel 
4. ความรู้และทักษะในการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น รถไถ รถอัดฟาง เครื่องสีข้าว เครื่องอบข้าว 
ฯลฯ 
5. ความรู้และทักษะทางวิชาการด้านการเกษตร เช่น การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ โรคและศัตรูพืช 
การใช้ปุ๋ย การถ่ายทอดความรู้ ฯลฯ 

 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน ประวัติการศึกษา และ
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ความรู้ที่
อาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอ่ืนๆ เป็นต้น 
 

 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลลวงเหนือ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  9 พฤศจิกายน 2563 

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

หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและวิธีการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
 
1. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  (ผู้มีคุณวุฒิ) 
 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน โดยค านึงถึง ระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ของต าแหน่ง  ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 

1. ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
2. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
7. ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 
 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่องเบี้ยยังชีพผู้พิการ พ.ศ.2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
6. ทักษะการพัฒนาชุมชน การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์  
7. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ และระบบการจัดการองค์กร 
8. ความรู้และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. ความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
10. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ 

 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน ประวัติ
การศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอ่ืนๆ เป็นต้น 
 

 



 
 
 
 
 


