
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ 
เรื่อง  รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
**************** 

 ด้วยเทศบาลตำบลแม่ไร่  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์ จะรับสมัครสอบเพ่ือสรร
หาและคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ของเทศบาลตำบลแม่ไร่ 
จำนวน  1  อัตรา  

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน  ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
สอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่  โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

 ๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร 
  1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ   
  ๑.๑.1 ตำแหน่ง  ผูช้่วยนักพัฒนาชุมชน        สังกัดสำนักปลัด      จำนวน  1  อัตรา     
  1.2 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของตำแหน่งความรับผิดชอบของตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง
และค่าตอบแทนที่ได้รับ (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก 1 และ 2) ท้ายประกาศฉบับนี้  
   
 ๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครฯ 
 2.1 ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปสำหรับพนักงานจ้างฯ ลงวันที่  1 
กรกฎาคม 2547 และถึงฉบับเพิ่มเติม ดังนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
  (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
  (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด 
  (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
  (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                                                                            /(10) ไม่เป็นผู้ต้อง..............    
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  (10) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (11) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (12) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น 
  (13) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอ่ืน 
  (14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบรับราชการ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทาง
ราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้ เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และความในข้อ 
5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  3.1 ให้ผู้สนใจติดต่อขอใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ไร่ ตั้งแต่
วันที่ 9 – 20 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) 
 4. เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร ตามรายละเอียดดังนี้ 
  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยการกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้ 
  4.1 สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง (ถ้ามี) 
  4.2 ระเบียบแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่สมัคร (ถ้ามี) 
  4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 3 
เดือน และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่าย จำนวน 3 ใบ 
  4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 
  4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
  4.6 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ซึ่ง
ออกไม่เกิน 1 เดือน จนถึงวันที่รับสมัคร 
  4.7 หลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เช่น ใบสำคัญทหารกองเกิน 
สำหรับผู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน จะต้องลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) แล้ว (เฉพาะ
ผู้สมัครเป็นชาย) 
  4.8 สำเนาใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 1 ฉบับ  
  4.9 เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ เป็นต้น 
  4.10 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท 
 ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
  4.11 เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
 
 
 
                                                                                                     /เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป........ 
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เป็นผู้มคีุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด 
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัคร
ไมม่ีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเม่ือใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ  
   สรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ วันเวลาและสถานที่สอบ             
ในวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ไร่ ทางเว็ปไซต์ www.maerai.go.th  
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
  เทศบาลตำบลแม่ไร่จะยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่
รับสมัคร ซึ่งจะทำการประเมินสมรรถนะ ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ดังนี้ 
  6.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ จำนวน 300 คะแนน โดย 
   - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)                        คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
   - ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)     คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
   - สัมภาษณ์ (ภาค ค)                                                  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 7. เกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินว่าผู้สมัครรายใด ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล
แม่ไร่ ต้องได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 8. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  เทศบาลตำบลแม่ไร่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดลงมา
ตามลำดับ และจะใช้เป็นบัญชีเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ไร่ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทั้งนี้ ให้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล
แม่ไร่ ที่มีบัญชีรายชื่อตำแหน่งตามที่ประกาศในตำแหน่งใด ตรงกันกับบัญชีนี้ ให้ยกเลิกบัญชีและให้ถือใช้บัญชีนี้แทน 
 9. การดำเนินการจ้าง 
  เทศบาลตำบลแม่ไร่ จะดำเนินการจ้างบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (ระยะเวลาจ้างครั้งละไม่เกิน 3 ปี)           
       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ   ณ   วันที่   1    เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕66 
 
            
  
                                         (นายไพศาล  พรมมาลี)  
                                                 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ 
 

 
 
 

    

http://www.maerai.go.th/


ภาค ผนวก ก. (1) 
แนบท้าย ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่  

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

ประจำปีงบประมาณ 2566  ลงวันที ่  1  มีนาคม พ.ศ. 2566 

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/อัตราค่าตอบแทนและระยะเวลาการจ้าง 
ตำแหน่งประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 
 

ชื่อตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
จำนวน    1 อัตรา 
สังกัด    สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัตใินด้านต่างๆ ดังนี้  
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 ศึกษา วิเคราะห์วิจยัด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดทำแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนใน
ชุมชนประเภทต่างๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน 
  1.2 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือกำหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและส่งเสริม
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน 
ตลอดจนการรพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนา
รปูแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที ่
  1.3 ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพ่ือหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทีเ่หมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  1.4 ศึกษา วิเคราะห์จัดทำ และพัฒนาระบนบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนและระบบ
สารสนเทศชุมชน เพ่ือกำหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ 
  1.5 เสนอแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือสร้างความมสมดุล
ในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 
  1.6 กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชนที่ถูกต้อง
เหมาะสม ได้มาตรฐาน 
  1.7 ส่งเสริมและดำเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพ่ือสร้างและ
พัฒนาระบบการจัดการด้านความรู้ของชุมชน 
  1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทำแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ตัดสินใจ และดำเนินการร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของตนเอง และชุมชนได้ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน 
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  1.9 ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่าย
ประชาชน เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน 
  1.10 ดูแล ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและฝึกอบรม
ประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  1.11 รวมรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพ่ือดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้ 
เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่มอาชีพ
สามารถเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 2. ด้านการวางแผน 
  2.1 วางแผนทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
  3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
  3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
  4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจเพ่ือให้มีความรู้
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
  4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเพ่ือให้บริการแก่
หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง ที่ ก.จ.,ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง 
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทุกทางการพัฒนาชุมชน 
การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือในสาขาวิชา
หรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการพัฒนาชุมชน การ
บริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 1. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย 
  1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
  1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1 
  1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ระดับ 1 
  ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1 
  1.4 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1 
  1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1 
  1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1 
  1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน ระดับ 1 
  1.8 ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 1 
  1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 2 
 2. ทักษะทีจ่ำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย 
  2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1 
  2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 
  2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 
  2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1 
  2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1 
  2.6 ทักษะการเขียนรายานและสรุปรายงาน ระดับ 1 
  2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1 
 3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย 
   3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
  3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
  3.1.2 การยึดมั่นในความถกูต้องและจริยธรรม ระดับ 1 
  3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
  3.1.4 การบริหารเป็นเลิศ ระดับ 1 
  3.1.5 การทำงานเป็นทีม ระดับ 1 
 3.2 สมรรถนะประจำสายงาน 
  3.2.1 การวิเคราะห์ ระดับ 1 
  3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
  3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์ ระดับ 1 
  3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 
  3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ ระดับ 1 
ค่าตอบแทน 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้รับอัตราค่าจ้าง 15 ,000.- บาท หรือเปลี่ยนแปลงตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
ระยะเวลาจ้าง 
  ระยะเวลาจ้างไม่ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย มีมติเห็นชอบ 



ภาคผนวก  ข (1) 
แนบท้าย ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่  

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

ประจำปีงบประมาณ 2566  ลงวันที่   1  มีนาคม  พ.ศ. 2566 

************************* 
1.หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน พนักงานจ้างตามภารกิจ มีดังนี้ 

1.)  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน (จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน) 
 เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ ตาม
ระดับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
 1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
 เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
 (2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น หลัก
ปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 เป็นต้น 
 (3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน 
 (4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่างๆ 
การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น 
 1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 เป็นการทดสอบความรู้พ้ืนฐานที่เก่ียวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้  
 (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (3) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (4) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 
 (7) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
 (8) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 (9) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
 (10) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 (11) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.3 วิชาภาษาไทย 
  เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ 
การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำ
หรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ 
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 2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน            
(จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน) 
  เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งที่สมัคร
สอบโดยเฉพาะ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
  3. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ระดับอำเภอและ
ตำบล พ.ศ.2562 
  6. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  7. ความรู้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  8. ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน เช่น หลักการพัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นำ
ชุมชน การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การวางแผน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนในด้านต่างๆ เป็นต้น 
  9. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ 
 
 3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริมสร้างสรรค์ปฏิภาณ
ไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
เทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

.................................................... 
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดัง นี้ 

วัน เวลา สอบ วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ 
วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 
เวลา 09.00 – 10.30 น. 

- ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป     
(สอบปรนัย จำนวน 50 ข้อ) 

100 ผู้เขา้สอบทุกคนจะต้องแต่งกาย
สุภาพ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิใน

การสอบ เวลา 10.30 – 12.00 น. - ภาคความรู้ความสารถเฉพาะตำแหน่ง 
(สอบปรนัย จำนวน 50 ข้อ) 

100 

เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป - ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง     
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 

100 

 
สถานที่สอบ 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 


