ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)
...........................................
ดวยกรมการพัฒนาชุมชน จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการพัฒ นาชุ มชนปฏิ บั ติ ก าร (พั ฒ นากร) ฉะนั้ น อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา ๕๓
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)
๒. อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด และตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เพื่อบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญของกรม
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๓. จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก
จํานวน ๑๐๐ อัตรา โดยปฏิบัติหนาที่ในราชการสวนภูมิภาค ณ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
ที่มีตําแหนงวาง
๔. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ หนาที่ในฐานะผูปฏิ บัติงานระดับต น ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิช าการ
ในการทํางาน ปฏิบัติงานดานวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑) ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทําแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุม
ของประชาชนในชุมชนประเภทตาง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน กลุม องคกร และ
เครือขายองคกรประชาชน
(๒) ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อกําหนดมาตรการและกลไกในการ
พัฒนาและสงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนใน
การบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
ระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่
(๓) ศึกษา วิเคราะห ปญหาสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา
แนวทางปองกันและแกไขปญหาที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
/(๔) ศึกษา...

-๒(๔) ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน
และระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกําหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ
(๕) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
สรางความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นําไปสูความเขมแข็ง
ของชุมชนอยางยั่งยืน
(๖) กําหนดมาตรฐานและเกณฑชี้วัดดานพัฒนาชุมชน เพื่อใหมีเกณฑชี้วัดดานพัฒนาชุมชน
ที่ถูกตองเหมาะสม ไดมาตรฐาน
(๗) สงเสริมและดําเนินการดานการจัดการความรูและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน
เพื่อสรางและพัฒนาระบบการจัดการความรูของชุมชน
(๘) สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อใหประชาชนในชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห ตัดสินใจ และดําเนินการรวมกันเพื่อ
แกไขปญหาความตองการของตนเอง และชุมชนได ตลอดจนเปนที่ปรึกษาในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
๒) ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓) ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้ แจงและให รายละเอีย ดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จ จริ ง แกบุ คคลหรื อหน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔) ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษาแนะนําดานพัฒนาชุมชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือบุคคลที่สนใจ
เพื่อใหมีความรูและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม
(๒) เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชนเพื่อ
ใหบริการแกหนวยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผูนําชุมชน กลุม องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และชุมชน
๕. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
๕.๑ ผู ส มั ค รสอบต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามมาตรา ๓๖
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) เป น ผู เ ลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มีพ ระมหากษัต ริ ย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
/(๔) เปนผู. ..

-๓(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เป น ผู เ คยต องรั บ โทษจํ าคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุ ด ให จํ าคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก ปลดออก หรื อ ไล อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) (๖) (๗)
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๘)
หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๑๐)
ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันได
แตจะมีสิทธิไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองแลว
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๕.๒ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
๑) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบเทาในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
๒) เป น ผู ส อบผ า นการวั ด ความรู ค วามสามารถทั่ ว ไป ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป
ของ สํานักงาน ก.พ.
๖. การรับสมัครสอบ
๖.๑ ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
ถึงวั นที่ ๑๕ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง ไมเ วน วั น หยุ ด ราชการ ซึ่งสามารถสมัครสอบไดเ พีย ง
ครั้งเดียวเทานั้น ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปดเว็บไซต กองการเจาหนาที่ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ www.personel.cdd.go.th
หั วข อ “การรั บสมั ครสอบแข งขันเพื่ อบรรจุ และแต งตั้ งบุ คคลเข ารั บราชการ สั งกั ดกรมการพั ฒนาชุ มชน” หรื อ
https://cdd.job.thai.com
(๒) กรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
/(๓) พิมพแบบ...

-๔(๓) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผน หรือหาก
ไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน USB Drive เปนตน
ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถ
เขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไข
ขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได
๖.๒ นําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ เฉพาะที่เคานเตอร
บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ภายใน
เวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอย
แลวเทานั้น
๖.๓ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบดวย
(๑) คาธรรมเนียมสอบ
จํานวน ๔๐๐ บาท
(๒) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต จํานวน ๓๐ บาท
คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๖.๔ ผูสมัครที่ชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ
โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียม ทั้งนี้ ผูสมัครสอบสามารถตรวจสอบ
สถานะของการชําระเงินไดภายหลังการชําระเงิน ที่เว็บไซต https://cdd.job.thai.com
๗. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๗.๑ ผูสมัครสอบสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
๗.๒ ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูสมัครสอบ ในขอ ๕.๒ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายใน
วันปดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึ ก ษาใด จะถื อตามกฎหมาย กฎ หรื อระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสํ าเร็ จ การศึ กษาตามหลั กสู ต รของ
สถานศึกษานั้นเปนเกณฑ
๗.๓ การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกตอง
ของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑
ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๗.๔ ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ
ในใบสมัครใหถูกตองตรงตามความเปนจริง พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตามที่กําหนดไว
ในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน
คุณวุฒิ ซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมการพัฒนาชุมชนจะถือวา
ผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๘. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมการพัฒนาชุมชน จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทางเว็บไซตกองการเจาหนาที่ กรมการพัฒนาชุมชน
www.personel.cdd.go.th หรือ https://cdd.job.thai.com หัวขอ “ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
/๙. หลักสูตร...

-๕๙. หลักสูตรและวิธีการสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแบงออกเปน ๒ สวน ดังนี้
๙.๑ การสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
เปนขอสอบแบบปรนัย จํานวน ๑๐๐ ขอ ๆ ละ ๒ คะแนน โดยทดสอบความรูความสามารถ ความเขาใจ ความคิดเห็น
และการวิเคราะหเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติราชการและที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาชุมชน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร
และภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน รวมทั้งความรูทั่วไป และเหตุการณ
ปจจุบัน
๙.๒ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
เปนการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณหรือวิธอี ื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
ประสบการณ ทว งทีว าจา อุปนิ สั ย อารมณ ทัศนคติ การปรับ ตั ว เขากับ ผู ร วมงาน สั งคม และสิ่ งแวดล อม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสอบแขงขัน เพื่อใหไดบุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทั้งนี้ จะสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน และเมื่อ
สอบผ า นการวั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง แล ว จึ ง จะมี สิ ท ธิ เ ข า สอบแข ง ขั น เพื่ อ วั ด
ความเหมาะสมกับตําแหนงตอไป
๑๐. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
(สอบขอเขียน)
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมีรูปถายและมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน
และตองเปนฉบับจริงเทานั้น
๑๑. เอกสารและหลั ก ฐานที่ ต อ งยื่ น ในวั น สอบเพื่ อ วั ด ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง
(สอบสัมภาษณ)
๑๑.๑ ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต ติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวม
แวนตาดํา ถายไมเกิน ๑ ป ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
๑๑.๒ สําเนาปริญญาบัตร และ/หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑ
โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได ก็ใหนํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน
๑๑.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
/๑๑.๔ สําเนา…

-๖๑๑.๔ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี
ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน จํานวน ๑ ฉบับ
๑๑.๕ สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. จํานวน ๑ ฉบับ
๑๑.๖ ใบรั บ รองแพทย ซึ่ง ออกให ไ มเ กิน ๑ เดื อน และแสดงว าไมเ ป น โรคที่ ต องห า ม
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งไดแก
- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
สําเนาเอกสารหลั กฐานทุกฉบั บ ให ผู ส มัครเขีย นคํารั บ รองว า “สํ าเนาถูกต อง”
ลงลายมือชื่อ วันที่ และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร
๑๒. เกณฑการตัดสิน
ผู ที่ จ ะถื อ ว า เป น ผู ส อบแข ง ขั น ได ต อ งเป น ผู ส อบผ า นการสอบแข ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง คือจะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และเปนผูสอบผานการสอบแขงขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง คือจะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล
๑๓. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
๑๓.๑ การขึ้ น บั ญ ชี ผู ส อบแข ง ขั น ได ใ ห เ รี ย งตามลํ า ดั บ คะแนนรวมของผู ส อบผ า น
การสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง และความเหมาะสมกับตําแหนงจากมากไปนอย
ในกรณีที่มีคะแนนเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา แตถาคะแนน
ความเหมาะสมกับตําแหนงยังเทากันอีก ใหเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแขงขันจากนอยไปมาก
๑๓.๒ การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี
แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันอีก และไดขึ้นบัญชีการสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้
เปนอันยกเลิก
๑๔. การบรรจุและแตงตั้ง
๑๔.๑ กรมการพัฒนาชุมชน จะบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดตามลําดับที่ในบัญชี
ผูสอบแขงขันได โดยใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ระบุ
ไวในขอ ๒
๑๔.๒ กรมการพัฒนาชุมชน จะไมรับโอนผูสอบแขงขันไดที่เปนขาราชการ หรือพนักงาน
ของรัฐทุกประเภทไมวากรณีใดๆ
๑๕. การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่น
กรณีที่สวนราชการอื่นมีตําแหนงวางในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งตองการบุคคล
ที่มีวุฒิการศึกษาอยางเดียวกัน และมีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมือนหรือใกลเคียงกัน
กับตําแหนงที่ไดมีการสอบแขงขันและขึ้นบัญชีไว อาจนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงที่สอบไดในครั้งนี้
ไปขึ้นบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงอื่นได โดยผูสอบแขงขันได มีสิทธิจะรับการบรรจุไดเพียงครั้งเดียว
เทานั้น
/ทั้งนี.้ ..
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