
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 

(Tambon Smart Team) 
 
 

 
 
 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

 
 
 

 

                  
 



 

 

 

 

 

 

กรอบปฏิทินกระบวนการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 
โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)  

 
 

 

ขั้นตอนท่ี รายละเอียดการดำเนินงาน กรอบระยะเวลา 

1 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง)  
แจ้ง จังหวัด/อำเภอ (ส่วนภูมิภาค) 20 - 21 สิงหาคม 2563 

2 
ที่ทำการปกครองจังหวัด แจ้งรายละเอียด  
ที่ทำการปกครองอำเภอ 24 - 25 สิงหาคม 2563 

3 

ที่ทำการปกครองอำเภอ ดำเนินการ  
1. จัดทำประกาศรับสมัครฯ  
2. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ 
3. รับสมัครฯ 
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

 
26 - 27 สิงหาคม 2563 

 
 
 
 
 

1 - 15 กันยายน 2563 
 

4 ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ  
ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมการปกครองกำหนด 17 กันยายน 2563 

5 
ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างเหมาบริการฯ  19 - 20 กันยายน 2563 

6 ที่ทำการปกครองอำเภอประกาศผลการคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมการปกครองกำหนด 25 กันยายน 2563 

7 
ลูกจ้างเหมาบริการ รายงานตัว  
และลงนามในสัญญาตกลงการจ้าง 
ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมการปกครองกำหนด 

1 ตุลาคม 2563 

8 
ที่ทำการปกครองอำเภอ รายงานการจัดจ้างให้               
ที่ทำการปกครองจังหวัดทราบ เพื่อรวบรวมรายงานให้กรมการ
ปกครองทราบ ตามลำดับ 

ภายใน 31 ตุลาคม 2563 

9 ที่ทำการปกครองอำเภอ รายงานผลการดำเนินงาน            
ให้ที่ทำการปกครองจังหวัด และกรมการปกครอง ทราบ ตามลำดับ 

ภายในวันที่ 5  
หลังทุกไตรมาส 

 

กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 



 

 

การดำเนินงาน 
ด้านกระบวนการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 

ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 การดำเนินงานด้านกระบวนการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 
(Tambon Smart Team) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับส่วนกลาง (กรมการปกครอง) 
 1.1 กรมการปกครองแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 
(Tambon Smart Team) กรมการปกครอง ประกอบด้วย  
   1) รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน ประธานกรรมการ 
   2) ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ หรือผู้แทน  กรรมการ 
   3) ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน หรือผู้แทน  กรรมการ 
   4) ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน หรือผู้แทน กรรมการ 
   5) ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน หรือผู้แทน   กรรมการ 
   6) ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ หรือผู้แทน  กรรมการ 
   7) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หรือผู้แทน    กรรมการ 
   8) ผู้อำนวยการกองคลัง หรือผู้แทน     กรรมการ 
   9) ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร หรือผู้แทน    กรรมการ 
   10) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ หรือผู้แทน กรรมการ 
   11) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน    กรรมการและเลขานุการ 
   12) ผู้อำนวยการส่วนแผนงานยุทธศาสตร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   13) ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   14) ข้าราชการในสังกัดส่วนแผนงานยุทธศาสตร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่และอำนาจคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 
(Tambon Smart Team) มีดังนี ้

(1) วางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ อำนวยการบริหารงานโครงการพัฒนาตำบลแบบ
บูรณาการ (Tambon Smart Team)  

(2) กำหนดกรอบปฏิทินการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการตาม
โครงการฯ ให้เป็นไปหลักการที่กำหนดไว้ 

(3) ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการ เชื ่อมโยงและ   
บูรณาการข้อมูลสำคัญเพื่อการพัฒนาพื้นที่  

(4) กำกับ ติดตามผล และให้คำแนะนำแก่การดำเนินงานโครงการฯ ในระดับจังหวัด อำเภอ  
(5) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่

คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)  มอบหมาย 
 1.2 กรมการปกครอง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางรายละเอยีดการดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบ
บูรณาการ (Tambon Smart Team) แก่จังหวัดและอำเภอ 
 1.3 กรมการปกครอง จัดการฝึกอบรมซักซ้อมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 
(Tambon Smart Team) แก่ที่ทำการปกครองจังหวัด (วิทยากร ครู ก.) ถ่ายทอดต่อที่ทำการปกครองอำเภอ 
(วิทยากร ครู ข.) เพื่อทำการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างเหมาบริการประจำตำบล ต่อไป 

/ 1.4 กรม.... 
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 1.4 กรมการปกครอง ดำเนินการส่งเงินโอนจัดสรรค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการ
พัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ตั ้งจ่าย ณ ที ่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด และ
ประสานงานกับ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง จำนวน 18 เขต ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายเดือน 
 1.5 กรมการปกครอง ประสานงานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในการเฝ้าระวัง และติดตามการดำเนินงานตามกลไกของระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีฯ 
 2. ระดับจังหวัด (ท่ีทำการปกครองจังหวัด) 
 2.1 ที่ทำการปกครองจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาตำบล
แบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ระดับจังหวัด ประกอบด้วย  
   1) ปลัดจังหวัด       ประธานกรรมการ 
   2) นายอำเภอ ทุกอำเภอ      กรรมการ 
   3) ป้องกันจังหวัด       กรรมการ 
   4) เสมียนตราจังหวัด      กรรมการ 
   5) ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด    กรรมการ 
   6) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด  กรรมการ 
   7) ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัด     กรรมการ 
   8) ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  กรรมการ 
   9) ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   กรรมการ 
   10) ผู้แทนสำนักงานจังหวัด     กรรมการ 
   11) จ่าจังหวัด       กรรมการและเลขานุการ 
   12) ข้าราชการในที่ทำการปกครองจังหวัด 2 คน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 
(Tambon Smart Team) ระดับจังหวัด มีดังนี ้

(1) บร ิหารงานและอำนวยการ การดำเนินตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 
(Tambon Smart Team) ให้เป็นไปในตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด  

(2) กำกับ ให้คำแนะนำ และติดตามผล การดำเนินตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 
(Tambon Smart Team) 

(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาตำบล
แบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) กรมการปกครองมอบหมาย 
 2.2 ที่ทำการปกครองจังหวัด กำกับ ตรวจติดตามขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ
โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ระดับอำเภอ และคณะกรรมการดำเนินการ
คัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการฯ ในทุกขั ้นตอน ของกระบวนการด้านการบริหารงานบุคคล และตรวจติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานของลูกจ้างเหมาบริการฯ เป็นรายเดือน 
 2.3 ที ่ทำการปกครองจังหวัด ประสานงานความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ประจำเขตพื้นที่ ในการเฝ้าระวัง และติดตามการดำเนินงาน
ของอำเภอ ในทุกๆ ไตรมาส (ทุก 3 เดือน) และรายงานให้กรมการปกครองทราบ ในทุกไตรมาส  เพื่อรายงานผล
ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทราบต่อไป 

/3. ระดบัอำเภอ... 



 

 

- 3 -  
 

 3. ระดับอำเภอ (ท่ีทำการปกครองอำเภอ และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง) 
 3.1 คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการ
โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอ เป็นประธาน
กรรมการ และมีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานสำนักงานอำเภอ เป็นเลขานุการ 
    มีหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon 
Smart Team) ระดับอำเภอ มีดังนี ้

(1) บริหารงานและดำเนินตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart 
Team) ในระดับอำเภอ ให้เป็นไปในตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด  

(2) รายงานผลกระบวนการทำงานและการดำเนินงานให้ที ่ทำการปกครองจังหวัดและ
กรรมการปกครองทราบในทุกไตรมาส 

(3) กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมินผลการดำเนิน  
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาตำบล

แบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) กรมการปกครอง และจังหวัดมอบหมาย 

 3.2 ที่ทำการปกครองอำเภอ แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตาม
โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยให้คณะกรรมการฯ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง   ประธานกรรมการ 
  2) พัฒนาการอำเภอ      กรรมการ 
  3) ท้องถ่ินอำเภอ      กรรมการ 
  4) ผู้แทนส่วนราชการในระดับอำเภอ ไม่เกิน 3 หน่วยงาน  กรรมการ  
  5) ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง   กรรมการ  
  6) ผู้แทนภาคประชาสังคมในระดับอำเภอ จำนวน 1 คน  กรรมการ 
  7) ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานสำนักงานอำเภอ   กรรมการและเลขานุการ 

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี ้
1. ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบ

บูรณาการ (Tambon Smart Team) ตรวจสอบคุณสมบัติ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ถูกต้อง โปร่งใส และ
เป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด 

2. ดำเนินการออกข้อสอบเกี่ยวกับภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน จำนวน 25 ข้อ 
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดย
วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด 

3. ดำเนินการทดสอบความรู ้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  
สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และดำเนินการสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด  

4. เม ื ่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเล ือกเสร ็จส ิ ้นแล้ว ให ้รายงานผลการคัดเล ือกให้
คณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ระดับอำเภอทราบ   
เพื่อประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ ต่อไป 

5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



 

 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

                                                                             ส่วนกลาง 

กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย 

Flowchart กระบวนการคัดเลือก “ลูกจ้างเหมาบริการ” 
โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      จังหวดั 
          
 
 
 

                                                                                                                                                             อำเภอ 
กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน

และแนวทางการจ้าง 
ลูกจ้างเหมาบริการ 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ระดับอำเภอ 

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตาม
โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ  

(Tambon Smart Team) 
 ปลัดฯ อาวุโส เป็นประธาน 

 พัฒนาการ ท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการฯ  
ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม เป็นกรรมการ 

การทดสอบภาคความรู้ความสามารถ 
และความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

(ภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐานจากส่วนกลาง) 
สอบข้อเขียนปรนัย 50% (25 ข้อ) 

สอบสัมภาษณ ์50% 
 

 ระบบบันทึกผล/ 
ประมวลผลการสอบ 
ในระบบ Online 

 

E-Report  
เพื่อการประมวลผล  
สามารถตรวจสอบได้ 

แต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการ TST ระดับจังหวัด 
 

อบรมซกัซอ้มหลักการดำเนนิโครงการ TST  
แก่จังหวัดและอำเภอ : 19-21 ส.ค.63 

กลไกการสนับสนุน ธรรมาภิบาล 
และความโปร่งใส 

ปลัดจังหวัด และที่ทำการปกครองจังหวัด 
กำกับ ตรวจติดตาม กระบวนการคัดเลือก 

ของอำเภอ 

ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ลงพื้นท่ีสนับสนุน 

จังหวัด ร่วมมือกับ 
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 

ตรวจสอบให้คำแนะนำในการดำเนินการ 

กรมการปกครอง 
ประสานความร่วมมือกับ 

สำนักงาน ป.ป.ท. 

ประกาศผลการคัดเลือก
ลูกจ้างฯ 14,510 อัตรา 

ท่ัวประเทศ 
เร่ิมการจ้างงาน  
1 ต.ค. 2563 

ประสานงานระหว่างส่วนกลาง และแจ้ง
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดจ้าง 
ลูกจ้างเหมาบริการ ไปยัง อำเภอ 

 

คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)  
ทำหน้าที่เป็น คณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาตำบล

แบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ระดับอำเภอ  
- มีนายอำเภอ เป็นประธาน ป.อาวุโส เป็นรองประธาน 

และปลัดอำเภองานสำนักงาน  
เป็นเลขานุการ 



 

 

ลักษณะการปฏิบัติและกรอบการจัดเก็บข้อมลูของลูกจ้างเหมาบริการ 
ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1. ลักษณะการปฏิบัติงาน 
  1.1 ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นท่ีหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ วางแผนและลงพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูล สนับสนุน รวบรวม จัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ เพื่อให้เป็นกลไก
ของระบบข้อมูลที ่สนับสนุนการดำเนินงานตามลักษณะแผนเดียว (One Plan) รวมถึงข้อมูลอื ่นๆ ที ่ได้                
รับมอบหมาย 
  1.2 ปฏิบัติด้านการบันทึกข้อมูล งานธุรการ การปฏิบัติงานเอกสาร งานบริหารงานทั่วไป เช่น    
การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 
สถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
รวมถึงการปฏิบัติอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.3 ปฏิบัติงานด้านการประสานงาน ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน
หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนด และช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูล ข้อเท็จจริง 
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.4 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 2. กรอบขอบเขตการจัดเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ี  
 2.1 ขอบเขตการเก็บข้อมูล วางการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่ สอดคล้องกับการ
ดำเนินงานของปฏิทินของการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที ่ เพื่อให้เป็นกลไกของระบบข้อมูลที ่สนับสนุนการ
ดำเนินงานตามลักษณะแผนเดียว หรือ “One Plan” ตั้งแต่การดำเนินงานวางแผนการลงพื้นที่เป็นรายหมู่บา้น 
รายตำบล อำเภอ เพื ่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที ่ ตั้ งแต่ แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาชุมชน 
แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาท้องถ่ิน แผนพัฒนาอำเภอ โดยมีกรอบการดำเนินงานเก็บข้อมูลรายเดือน อาทิ เช่น 
 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและกายภาพ 
 2) ด้านการปกครองและความมั่นคง 
 3) ด้านสาธารณภัย 
 4) ด้านสาธารณสุข 
 5) ด้านที่ดิน 
 6) ด้านการผังเมือง 
 7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8) ด้านเศรษฐกิจ 
 9) ด้านเกษตรกรรม 
 10) ด้านอุตสาหกรรม 
 11) ด้านการบริการและการท่องเที่ยว 
 12) ด้านสังคมและการศึกษา 
 
 
 
 

 /2) การวิเคราะห์… 
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 2) การวิเคราะห์และประมวลผลฐานข้อมูลระดับหมู่บ้าน (Village Big Data) ไปสู่กระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ไปสู่ แผนพัฒนาตำบลและแผนพัฒนาอำเภอ ตามกรอบการดำเนินงานแผนพัฒนาพืน้ที่
ในลักษณะแผนเดียว (One Plan)  

 

 
 ดังนั้น การกำหนดขอบเขตการเก็บข้อมูลภายใต้โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการให้ครอบคลุมกับ
ความต้องการตามข้อเสนอของหน่วยงานต่างๆ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นการเปิดเผยข้อมูล (opened-data 
system) แก่สาธารณะให้ทุกภาคส่วนของรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมต่างๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ร่วมกันในข้อมูลชุดเดียวกัน 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
 
 



 

 

 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

 
 
 
 

   

หมายเหต ุ: อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมะสม กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย 

แผนการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการ (Monthly Job Description) 
โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 

ต.ค. 63 
 

พ.ย. 63 
 

ธ.ค. 63 
 

ม.ค. 64 
 

เก็บข้อมูลดา้นสาธารณภัย 
- สถานที่สำคัญที่มคีวามเส่ียง 

ได้รับผลกระทบอุทกภัย  
- ประวัติการเกิดสาธารณภัย,  

ประวตัิการเกิดโรคระบาด  
ฯลฯ 

 
 
 

เก็บข้อมูลดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
และกายภาพ 

จำนวนประชากร/ ครัวเรือน , สถานที่สำคัญ/
ราชการ/สถาบันการศึกษา/สาธารณสุข ,
ศาสนสถาน, ที่สาธารณประโยชน์, ไฟฟ้า, 
ประปา ,ถนน (การคมนาคม) ,บ่อขยะ , 

แหล่งน้ำ / ตลิ่งริมน้ำ / ลุ่มน้ำ 
ฯลฯ 

 
 

เก็บข้อมูลดา้นสาธารณสุข 
(สนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาหมู่บ้าน) 

ประวัติการเกิดโรคระบาด 
โรคระบาดประจำถิ่น 
สุขภาวะระดับบุคคล 

ฯลฯ 
    

เก็บข้อมูลดา้นท่ีดิน 
(สนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาหมู่บ้าน) 

- การดูแลรักษาและคุ้มครองปอ้งกันที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน 
- ข้อมูลหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) 

ฯลฯ 

เก็บข้อมูลดา้นการผังเมือง 
(สนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาตำบล) 

- ข้อมูลที่เกี่ยวกับตลิง่แม่น้ำ ดินกัดเซาะ แหลง่น้ำ 
- โรงมหรสพ ในหมู่บ้าน - สระว่ายน้ำ ในหมู่บา้น 

- สวนน้ำ ในหมู่บ้าน - สวนสนุก (ข้อมูลใน      
เขตเมือง) ในหมู่บ้าน - จุดที่เกบ็สารเคมี  

- โรงน้ำแข็งในหมู่บา้น -การระเบิดเหมือง 
 /โรงโม่ 

 

ก.พ. 64 
 

มี.ค. 64 
 

เม.ย. 64 

เก็บข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

(สนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาตำบล) 
- ระบบชลประทาน 

- อัตราคา่เช่านาในหมู่บา้น 
- ข้อมูลด้านปา่ไม้ 

ฯลฯ 

เก็บข้อมูลดา้นเศรษฐกิจ 
(สนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาอำเภอ) 

ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน , 
ตลาดนัดในชุมชน , กลุ่มองค์กรในชุมชน , 

, ข้อมูลลูกหน้ีในชุมชน  
ฯลฯ 

 

เก็บข้อมูลดา้นเกษตรกรรม 
(สนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาอำเภอ) 

พืชการเพาะปลูก/เกษตรกรรม , 
ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร /ธนาคารน้ำใต้ดิน  

,ข้อมูลพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า 
ฯลฯ 

 
ฯลฯ 

 

พ.ค. 64 

มิ.ย. 64 

ก.ค. 64 

เก็บข้อมูลดา้นการบริการและ
การท่องเท่ียว 

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน 
- จำนวนสถานทีท่่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

- ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว 
ฯลฯ 

ด้านสังคมและการศึกษา 
ข้อมูลด้านการศึกษา,การส่งเสริมทักษะอาชีพ

, กลุ่มประชากรเปราะบาง / 
 ผู้ป่วยติดเตยีง ,ปราชญ์ภูมิปัญญาในชุมชน 

     , ข้อมูลสถานที่อ่านหนังสือประจำ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล , ผู้ป่วยติดเตยีง  

, ผู้พิการ ฯลฯ 

ส.ค. 64 

ก.ย. 64 

เก็บข้อมูลดา้นอุตสาหกรรม 
ข้อมูลการประกอบอุตสาหกรรมในพื้นท ี
- ลักษณะของปารประกอบอุตสาหกรรม 

- ข้อมูลโรงงานในพื้นที่  
- การประกอบ SME ในพื้นที 

 ฯลฯ 

เก็บข้อมูลดา้นการปกครองและ
ความมั่นคง 

แนวเขตการปกครอง ,  
การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล ,  
ข้อมูลปัจจุบันของผู้บริหาร อปท. 

ฯลฯ 



 

 

- 
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ฐานข้อมูลระดับหมู่บ้าน 

(Village Big Data) 5 ด้าน 

 

ข้อมูลทางกายภาพ 

- จำนวนประชากร - ขนาดพ้ืนที่ 
- สถานที่สำคัญ - ที่สาธารณะ 
- ศาสนสถาน - จำนวนครัวเรือน 

ฯลฯ 

ข้อมูลทางการปกครอง 
และความม่ันคง 

- แนวเขตการปกครอง - ข้อมูลด้านความมั่นคง 
- ปัญหายาเสพติด - ปัญหาความมั่นคงอ่ืนๆ 
- พิกัดหมู่บ้าน (GPS) - ประเด็นความขัดแย้งในพ้ืนที่ 
- สาธารณภัย - พ้ืนที่เสี่ยงสาธารณภัย   

ฯลฯ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
- การประกอบอาชีพ - รายได้ประชากร 
- พ้ืนที่ทำการเกษตร - พ้ืนที่อุตสาหกรรม 
- ภาวะหนี้สินในระดับบุคคล/ครัวเรือน 

ฯลฯ 
 

ข้อมูลด้านสังคมและ 
สาธารณสุข 

- การศึกษา - สาธารณสุข 
- โรคระบาดประจำถิ่น - โครงสร้างประชากร 
- สุขภาวะระดับบุคคล - ประชากรเปราะบาง 

ฯลฯ 

การวิเคราะห์ 
ศักยภาพเชงิพ้ืนที ่

โครงการสำคัญในพ้ืนที ่
(Village Project Bank) 

ฯลฯ 

การประมวลผลฐานข้อมูลระดับหมูบ่้าน  
(Village Big Data) 5 ด้าน  

ไปสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาพ้ืนท่ี 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้น/ชุมชน 

แผนพัฒนาตำบล 

แผนพัฒนาอำเภอ 

แผนพัฒนาจังหวัด 

ม.ค. - ก.พ. 

มี.ค. - เม.ย. 

พ.ค. - ม.ิย. 

ก.ค. - ต.ค. 

โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ  
(Tambon Smart Team) 

ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค 
ภาคครัวเรือน โดยการจ้างงาน 
ในทุกตำบล อำเภอท่ัวประเทศ 

 

การจ้างงานตำบลละ 2 คน 
จำนวน 7,255 แห่ง 

= 14,510 คน 

ฐานข้อมลูแบบบูรณาการ  
(Data Base) และเป็น

ฐานข้อมลูกลางท่ีเปิดเผย 
ต่อสาธารณชน  

(Single opened-data system)  

การจัดเก็บข้อมลูใน 

ระบบฐานข้อมลูเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี 

ระดบัพ้ืนท่ี (ส่วนภูมิภาค) ระดบัส่วนกลาง 

  ฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data Base)  
สำหรับการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีในทุกระดบั  
 ฐานข้อมูลกลางที่เปิดเผยต่อสาธารณชน  

(Single opened-data system)  
ให้ทุกภาคส่วนของรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมต่างๆ  

สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ร่วมกันในข้อมูลชดุเดยีวกัน  
กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย 

การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี  User  

ทุกส่วนราชการ + ภูมิภาค (จังหวัด,อำเภอ) + อปท. 

 
 

ฐานขอ้มูล 
ที่มีอยู่แล้ว 

เช่น 
 จปฐ. 
 กชช. 2ค. 
 ฐานข้อมูล 

แนวเขต 
 ข้อมูลของ 
แต่ละกรม 

ในสังกัด มท. 
ฯลฯ 

 
 ใช้หลัก Thai QM 

Flowchart ลำดับขั้นตอนของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาพ้ืนที่ 
โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 

 



 

 

กรอบเนื้อหาการทดสอบ ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  
ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 วิธีการคัดเลือกฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้ 
 1. ภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
1) ภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) จำนวน 25 ข้อ เวลาทดสอบ 45 นาที
ประกอบด้วย 

กรอบเนื้อหา 
1) ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
2) ความรู้เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
3) ความรู้เก่ียวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
4) ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม นโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
5) ความรู้เก่ียวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการ 
6) ความรู้เก่ียวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
7) ความรู้เก่ียวกับการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ 

2) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์  
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประกอบด้วย 

องค์ประกอบ การประเมิน 
1. ความรู ้รอบตัวทั ่วไป 
และประสบการณ์ก าร
ทำงาน  
 

1.1 ความรู้รอบตัวทั่วไป  
- ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับบริบททางสังคม สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ตำบล อำเภอ 
- ความรู้เก่ียวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
- ความรู้ด้านวิชาการเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
นโยบายสำคัญของรัฐบาล และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
- ความรู้เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ 
1.2 ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และความสามารถพิเศษ  
- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษ 

2. บุคลิกภาพ 
 

2.1 การแต่งกาย  
2.2 บุคลิกภาพ  
2.3 การสื่อสาร ท่วงทีวาจา  

3. ความเหมาะสมอื่นๆ 
 

3.1 คุณสมบัติตรงตามประกาศ 
(เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19) , เป็นผู้มีจิตอาสาในการทำงานเพ่ือพ้ืนที่ตนเอง (สำนึกรักบ้านเกิด) 
3.2 อารมณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
3.3 อุปนิสัย ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม จิตสำนึกการให้บริการ 
3.4 ความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน และการใช้เคร่ืองมือสื่อสารและอินเตอร์เน็ต 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดคณุสมบัติของผู้มีสิทธสิมัคร และวิธีการคัดเลอืกลูกจ้างเหมาบริการ 
ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1. คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครคัดเลือกฯ มีดังต่อไปนี้ 
 1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  (1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 กันยายน 2563) 
  (3) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวชิา 
จากสถาบันศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
  (4) เป็นผู ้มีชื ่ออยู ่ในทะเบียนบ้าน ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้น ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน        
จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 กันยายน 2563) 
 1.2 ลักษณะต้องห้าม 
  (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
  (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. 
  (3) เป ็นผ ู ้อยู ่ในระหว่างถูกส ั ่งถูกส ั ่งพักราชการ หรือถูกส ั ่งให ้ออกจากราชการไว้ก ่อน                 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 
  (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
      (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
      (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามพระราชบญัญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 
      (๑๐) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

 2. ระยะเวลาการจ้าง 
 จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ) 

 3. กรอบอัตรารวมท่ัวประเทศ (ตำบลละ 2 อัตรา จำนวน 7,255 ตำบล) : 14,510 อัตรา 

 4. สถานท่ีปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอ และจัดเก็บข้อมูล ณ พื้นที่ตำบล อำเภอ รวมทั้งพื้นที่อื่น       
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 5. อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 
  อัตราค่าจ้างเหมาบริการคนละ 15,๐๐๐ บาทต่อเดือน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (กรณีไม่มาปฏิบัติงาน
ในวันใด ให้หักค่าจ้างออกตามจำนวนวันที่ไม่มาปฏิบัติงาน โดยวิธีการคิดคำนวณหักค่าจ้างเฉลี่ยต่อวันทำการ ทั้งนี้    
ให้เป็นไปตามรายละเอียดการจ้าง) 

 
 

/6. วิธีการ… 
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 6. วิธีการรับสมัครคัดเลือก 
  ผู ้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื ่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที ่ทำการปกครองอำเภอ            
โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน 2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก 
 
 7. เง่ือนไขการรับสมัคร 
  1) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร โดยจะต้องเปน็ผู้สำเร็จ
การศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่  15 กันยายน 2563 ทั้งนี้     
การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันใดจะต้องถือตามกฎหมาย  กฎหรือระเบียบเกี ่ยวกับการสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาน้ันเป็นเกณฑ์ 
  2) ผู้สมัครจะต้องรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตาม
ประกาศรับสมัครฯ จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี  
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้มัคร หรอืตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึง่ผูส้มคัรนำมายื่น ไม่ตรงหรือไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครฯ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 
 
 8. หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 
  2) สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 
จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครฯ โดยต้องสำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (15 กันยายน 2563) ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถนำ  
สำเนาปริญญาบัตร มายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยให้ระบุวันที่   
ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัคร (15 กันยายน 2563) มายื่นแทน 
  3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
  4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
  5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ กฎ ก.พ. กำหนด 
  6) หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนช่ือตัวและนามสกุล (ในกรณี ช่ือตัวและนามสกุลในการสมัคร
ไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู ้สมัครเขียนคำรับรองว่า      
“สำเนาถูกต้อง” ลงลายมือช่ือ วันที่ ระบุเลขประจำตัวสอบ และเขียนช่ือตัว - ช่ือสกุล ตัวบรรจง ไว้มุมบนด้านขวา
ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร 
 
 9. การประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานท่ี และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 
    ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เลขประจำตัวสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบที่เกี่ยวกับการ
คัดเลือก ภายในวันท่ี 17 กันยายน 2563  
 
 
 
 
 

/10. วิธีการ… 
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 10. กรอบการทดสอบ ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ท่ีใช้ในการคัดเลือก 
    วิธีการคัดเลือกฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ   
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้ 
  1) ภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) จำนวน 25 ข้อ   
เวลาทดสอบ 45 นาที ประกอบด้วย 

กรอบเนื้อหา 
1) ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
2) ความรู้เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
3) ความรู้เก่ียวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
4) ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม นโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
5) ความรู้เก่ียวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการ 
6) ความรู้เก่ียวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
7) ความรู้เก่ียวกับการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ 

  2) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง                
โดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประกอบด้วย 

องค์ประกอบ การประเมิน 
1. ความรู ้รอบตัวทั ่วไป 
และประสบการณ์ก าร
ทำงาน  
 

1.1 ความรู้รอบตัวทั่วไป  
- ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับบริบททางสังคม สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ตำบล อำเภอ 
- ความรู้เก่ียวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
- ความรู้ด้านวิชาการเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
นโยบายสำคัญของรัฐบาล และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
- ความรู้เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ 
1.2 ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และความสามารถพิเศษ  
- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษ 

2. บุคลิกภาพ 
 

2.1 การแต่งกาย  
2.2 บุคลิกภาพ  
2.3 การสื่อสาร ท่วงทีวาจา  

3. ความเหมาะสมอื่นๆ 
 

3.1 คุณสมบัติตรงตามประกาศ 
(เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) , 
เป็นผู้มีจิตอาสาในการทำงานเพ่ือพ้ืนที่ตนเอง (สำนึกรักบ้านเกิด) 
3.2 อารมณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
3.3 อุปนิสัย ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม จิตสำนึกการให้บริการ 
3.4 ความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน และการใช้เคร่ืองมือสื่อสารและอินเตอร์เน็ต 
 

    
   - กำหนดดำเนินการคัดเลือกในวันที ่ 19 - 20 กันยายน 2563 (ขอให้พิจารณาดำเนินการ       
วันที่ 19 กันยายน 2563 เป็นลำดับแรกก่อน ในกรณีที่มีผู้สมัครจำนวนมาก จึงดำเนินการต่อในวันที่ 20 กันยายน 2563) 
   - ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 25 กันยายน 2563  
   - รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563  
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 11. เกณฑ์การตัดสิน 
  1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด 
  2) กรณีตำบลนั้น ไม่ม ีผ ู ้สมัคร หร ือมีผู้สมัคร แต่ไม ่ครบตามจำนวนอัตราที ่เปิดรับสมัคร             
จะพิจารณาจากลำดับของผู้สมัครที่ขึ้นบัญชีไว้จากตำบลข้างเคียง มาทดแทน 
   2.1) นิยาม “ตำบลข้างเคียง” หมายถึง ตำบลที่มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลนั้น  
   2.2) กรณีที ่ตำบลนั้นมีผู ้สม ัครผ่านการคัดเลือก แต่ไม ่ครบตามอัตราจำนวนที่เปิดรับ             
ให้พิจารณาผู้สมัครที่ขึ้นบัญชีสำรองฯ ในตำบลข้างเคียง โดยพิจารณาจากคะแนนสอบที่ผู้สมัครได้รับ ตามหลัก
เกณ์การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกฯ และการข้ึนบัญชีสำรองฯ ตามข้อ 12.1 และ 12.2 
  3) คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน 
  4) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาการจ้าง 
 
 12. การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกฯ และการขึ้นบัญชีสำรองฯ 
  12.1 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีฯ เป็นรายตำบล 
   - การขึ ้นบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือก จะเรียงลำดับที ่จากผู ้ที ่ได้รับคะแนนสอบรวมของ       
ภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (ภาคข้อเขียนปรนัย) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคการ
สัมภาษณ์) สูงสุดเรียงลงมาตามลำดับ 
   - กรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากผู้ที่ได้รับคะแนนภาค
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (ภาคข้อเขียนปรนัย) สูงกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า  
   - กรณีที ่มีผู ้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนภาคความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติงาน     
(ภาคข้อเขียนปรนัย) เท่ากัน จะถือว่า ผู้สมัครที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครลำดับน้อยกว่า อยู่ในลำดับก่อน    
โดยจะจัดจ้างตามลำดับที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ 
  12.2 การขึ้นบัญชีสำรองฯ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ 
   - การขึ ้นบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือก จะเรียงลำดับที ่จากผู ้ที ่ได้รับคะแนนสอบรวมของ       
ภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (ภาคข้อเขียนปรนัย) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคการ
สัมภาษณ์) สูงสุดเรียงลงมาตามลำดับ  
   - กรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากผู้ที่ได้รับคะแนนภาค
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (ภาคข้อเขียนปรนัย) สูงกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า  
   - กรณีที ่มีผู ้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนภาคความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติงาน     
(ภาคข้อเขียนปรนัย) เท่ากัน จะถือว่า ผู้สมัครที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครลำดับน้อยกว่า อยู่ในลำดับก่อน    
โดยจะจัดจ้างตามลำดับที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ 
  ทั ้งนี ้ บ ัญชีการคัดเล ือกฯ นี ้ จะขึ ้นบัญชีไว้ ไม ่เก ินวันที ่ 30 กันยายน 2564 นับตั้ งแต่                
วันประกาศข้ึนบัญชี หากมีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือกครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 



 

 

 
ประกาศอำเภอ........... 

เรือ่ง รับสมัครคัดเลอืกบุคคล เพือ่จัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 

----------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยอำเภอ....... จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบรกิารตามโครงการพัฒนาตำบล
แบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 โดยอนุมัติแผนงานหรือโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
พ.ศ. 2563 ประกอบกับตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (2) (5) และ มาตรา 54       
เพื ่อจ ัดจ ้างเป็นล ูกจ ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)         
ตำบลละ 2 คน ในพื้นที่อำเภอ..... รวมจำนวน......คน  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564      
เป็นระยะเวลา 12 เดือน  

 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด อำเภอ....
จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

 1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อเป็นการส่งเสรมิและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน ก่อให้เกิดรายได้ในระดับบุคคล 
และครัวเรือน ได้กระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ 
 1.2 เพื่อได้ฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผน
พัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ ได้แก่ แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด    
เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว และ
เป็นฐานข้อมูลกลางที่เปิดเผยต่อสาธารณชน (Single opened-data system) ให้ทุกภาคส่วนของรัฐ เอกชน   
ภาคประชาสังคมต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในข้อมูลชุดเดียวกัน 
 1.3 เป ็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
การพัฒนาพื้นที ่ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในตำบล อำเภอ ได้ตรงต่อความต้องการและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
  2.1 ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นท่ีหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ วางแผนและลงพื้นที่
จัดเก็บข้อมูล สนับสนุน รวบรวม จัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ เพื่อให้เป็น
กลไกของระบบข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานตามลักษณะแผนเดียว (One Plan) รวมถึงข้อมูลอื ่นๆ ที ่ได้       
รับมอบหมาย 
 2.2 ปฏิบัติด้านการบันทึกข้อมูล งานธุรการ การปฏิบัติงานเอกสาร งานบริหารงานทั่วไป 
เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ
ข้อมูล สถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
รวมถึงการปฏิบัติอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

/2.3 ปฏิบัติงาน… 

เอกสาร 1 
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 2.3 ปฏิบัติงานด้านการประสานงาน ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
ทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้  
รับมอบหมาย 
 2.4 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
 ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  (1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 กันยายน 2563) 
  (3) เป็นผู ้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้          
ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
  (4) เป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้น ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 กันยายน 2563) 
 3.2 ลักษณะต้องห้าม 
  (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
  (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน   
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. 
  (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 
  (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
      (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
      (๙) เป ็นผ ู ้ เคยถ ูกลงโทษให ้ออก ปลดออกหรือไล ่ออก เพราะกระทำผิดวินัย               
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 
      (๑๐) เป็นผ ู ้ เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน           
ในหน่วยงานของรัฐ 

  4. ระยะเวลาการจ้าง 
 จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ) 

  5. กรอบอัตรา ในอำเภอ.........  
 ตำบลละ 2 อัตรา รวม.......... อัตรา 
 

 /6. สถานท่ี… 
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 6. สถานท่ีปฏิบัตงิาน ณ ที่ว่าการอำเภอ และจัดเกบ็ข้อมลู ณ พื้นทีต่ำบล อำเภอ รวมทั้งพื้นทีอ่ื่น 
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

  7. อัตราค่าจา้งเหมาบริการ 
 อ ัตราค ่าจ ้างเหมาบริการคนละ 15,๐๐๐ บาทต่อเด ือน (หน ึ ่ งหมื ่นห ้าพ ันบาทถ้วน)                
(กรณีไม่มาปฏิบัติงานในวันใด ให้หักค่าจ้างออกตามจำนวนวันที่ไม่มาปฏิบัติงาน โดยวิธีการคิดคำนวณหักค่าจ้างเฉลี่ย
ต่อวันทำการ ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามรายละเอียดการจ้าง) 

  8. วิธีการจ้าง 
 - จ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระ
ราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู ้เง ินเพื ่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

 9. วิธีการรับสมัครคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ....... 
หมายเลขโทรศ ัพท ์  . . . . . . . . .  ร ับสม ัครระหว ่างว ันที่  1 - 15 ก ันยายน 2563  ในเวลาราชการ                                
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก 

 10. เง่ือนไขการรับสมัคร 
  10.1 ผ ู ้สมัครจะต้องเป็นผ ู ้ม ีว ุฒ ิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู ้ม ีส ิทธ ิสม ัคร               
โดยจะต้องเป็นผู ้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู ้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่           
15 กันยายน 2563 ทั ้งนี ้  การสำเร ็จการศึกษาตามหลักส ูตรของสถาบันใดจะต้องถือตามกฎหมาย                  
กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาน้ันเป็นเกณฑ์ 
  10.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครฯ จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจรงิ 
ในกรณีที ่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู ้สมัครนำมายื่น           
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครฯ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 
 11. หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  11.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 
จำนวน 1 ใบ 
  11.2 สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 
จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครฯ โดยต้องสำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (15 กันยายน 2563) ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถ        
นำสำเนาปริญญาบัตรมายื่นพรอ้มใบสมัครสอบได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิทีส่ถานศึกษาออกให ้โดยให้ระบุวันที่
ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัคร (15 กันยายน 2563) มายื่นแทน 
  11.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
  11.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
  11.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ กฎ ก.พ. กำหนด 
  11.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (ในกรณี ชื่อตัวและชื่อสกุล    
ในการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 

/สำเนา… 
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 สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงลายมือช่ือ 
วันที่ ระบุเลขประจำตัวสอบ และเขียนช่ือตัว - ช่ือสกุล ตัวบรรจง ไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร 

  12. การประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานท่ี และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 
 อำเภอ..... จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร เลขประจำตัวสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่และ
ระเบียบที่เกี่ยวกับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 17 กันยายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอ.......... หรือติดต่อสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข .........................    

  13. วิธีการคัดเลือก ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ท่ีใช้ในการคัดเลือก 
 วิธีการคัดเลือกฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้ 
 13.1 ภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) (25 ข้อ) 
  1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
  2) ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  3) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
  4) ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบัน
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม นโยบายสำคัญของรัฐบาล และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
  5) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการ 
  6) ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  7) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ 
 13.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง    
โดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
  1) ความรู้รอบตัวทั่วไป และประสบการณ์การทำงาน  
  2) บุคลิกภาพ 
  3) ความเหมาะสมอื่นๆ 
 อำเภอ..... กำหนดดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 16.00 น. 
ณ ที่ว่าการอำเภอ..... (สถานที่อำเภอพิจารณาตามความเหมาะสม) (ขอให้พิจารณาดำเนินการ วันที่ 19 กันยายน 2563 
เป็นลำดับแรกก่อน ในกรณีที่มีผู้สมัครจำนวนมาก จึงดำเนินการต่อในวันที่ 20 กันยายน 2563) และประกาศผลการคัดเลือก
ในวันที่ 25 กันยายน 2563  

  14. เกณฑ์การตัดสิน 
   1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด 
   2) กรณีตำบลนั้น ไม่มีผู้สมัคร หรือมีผู้สมัคร แต่ไม่ครบตามจำนวนอัตราที่เปิดรับสมัคร     
จะพิจารณาจากลำดับของผู้สมัครที่ขึ้นบัญชีไว้จากตำบลข้างเคียง มาทดแทน 
    2.1) นิยาม “ตำบลข้างเคียง” หมายถึง ตำบลที่มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลนั้น  
    2.2) กรณีที่ตำบลนั้นมีผู้สมัครผ่านการคัดเลือก แต่ไม่ครบตามอัตราจำนวนที่เปิดรับ             
ให ้พิจารณาผู ้สมัครที ่ขึ ้นบัญชีสำรองฯ ในตำบลข้างเคียง โดยพิจารณาจากคะแนนสอบที ่ผู ้สมัครได้รับ               
ตามหลักเกณ์การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกฯ และการข้ึนบัญชีสำรองฯ ตามข้อ 15.1 และ 15.2 
    3) คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน 
    4) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาการจ้าง 

/12. การประกาศ… 
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  15. การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกฯ และการขึ้นบัญชีสำรองฯ 
   15.1 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีฯ เป็นรายตำบล 
    - การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้รับคะแนนสอบรวมของ       
ภาคความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (ภาคข้อเขียนปรนัย) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง            
(ภาคการสัมภาษณ์) สูงสุดเรียงลงมาตามลำดับ 
    - กรณีที ่มีผู ้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากผู ้ที ่ได้รับ
คะแนนภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (ภาคข้อเขียนปรนัย) สูงกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
    - กรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน     
(ภาคข้อเขียนปรนัย) เท่ากัน จะถือว่า ผู้สมัครที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครลำดับน้อยกว่า อยู่ในลำดับก่อน    
โดยจะจัดจ้างตามลำดับที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ 
   15.2 การขึ้นบัญชีสำรองฯ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ 
    - การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้รับคะแนนสอบรวมของ       
ภาคความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (ภาคข้อเขียนปรนัย) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง            
(ภาคการสัมภาษณ์) สูงสุดเรียงลงมาตามลำดับ 
    - กรณีที ่มีผู ้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากผู ้ที ่ได้รับ
คะแนนภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (ภาคข้อเขียนปรนัย) สูงกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
    - กรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน     
(ภาคข้อเขียนปรนัย) เท่ากัน จะถือว่า ผู้สมัครที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครลำดับน้อยกว่า อยู่ในลำดับก่อน    
โดยจะจัดจ้างตามลำดับที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ 
   ทั้งนี้ บัญชีการคัดเลือกฯ นี้ จะขึ้นบัญชีไว้ ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2564 นับตั้งแต่                
วันประกาศข้ึนบัญชี หากมีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือกครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่        สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
          (                              ) 
         นายอำเภอ........................... 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

           

คำสั่งอำเภอ............................. 
ที่ ............... / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 
ตามโครงการพฒันาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตามที่ กรมการปกครอง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart 

Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตาม
หลักเกณฑ์และแนวทาง ในเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนา
ตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ที่กรมการปกครองกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 65 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม และประกาศ           
กรมการปกครอง เรื ่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดกรมการปกครอง 
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556  อำเภอ....... จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อ   
จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ดังนี้ 
  1. ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง  ประธานกรรมการ 
  2. พัฒนาการอำเภอ      กรรมการ 
  3. ท้องถ่ินอำเภอ       กรรมการ 
  4. ผู้แทนส่วนราชการในระดับอำเภอ ไม่เกิน 3 หน่วยงาน  กรรมการ  
  5. ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง   กรรมการ 
  6. ผู้แทนภาคประชาสังคมในระดับอำเภอ จำนวน 1 คน  กรรมการ 
  7. ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานสำนักงานอำเภอ   กรรมการและเลขานุการ 

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี ้
 1. ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบ
บูรณาการ (Tambon Smart Team) ตรวจสอบคุณสมบัติ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ถูกต้อง โปร่งใส และ
เป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด 

 2. ดำเนินการออกข้อสอบเกี่ยวกับภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน จำนวน 25 ข้อ 
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดย
วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด 

 3. ดำเนินการทดสอบความรู ้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  
สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และดำเนินการสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด  

 4. เมื ่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเล ือกเสร ็จส ิ ้นแล้ว ให ้รายงานผลการคัดเล ือกให้
คณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ระดับอำเภอทราบ   
เพื่อประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ ต่อไป 

 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รบมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ....... สงิหาคม 2563 
             (                         ) 

นายอำเภอ......................

เอกสาร 2 

 



 

 

เลขประจำตัวผู้สมัคร................. 

สมัคร วันที่...... เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
เวลา .............. น. 

 
 

หมายเหตุ - เลขประจำตัวผู้สมัคร ให้กำหนดเลขเรียงลำดับการสมัครเป็นภาพรวมของอำเภอ โดยระบุวันที่รับสมัครให้ชัดเจน 

 
ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ  

โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 
 

1. ชื่อ-สกุล.............................................................................................................................. 
2. หมายเลขประจำตัวประชาชน          
3. วัน เดือน ปีเกิด...........................................................  อายุ..........................ป ี  .................เดอืน 
4. สัญชาติ....................................เชื้อชาติ........................................ศาสนา................................................... 
5. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่...............................หมู่ที่................ตรอก/ซอย...............................................             
    ตำบล........................................อำเภอ........................................จังหวัด..................................................... 
    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าอยู่อาศัยใน ตำบล........................................................ ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
6. ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้...................................................................................... ........................................... 

.................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................... 
โทรศัพท์..........................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่............... .................................................. 

7. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิท่ีได้รับ) 
วุฒิที่ได้รับ สาขา/วิชาเอก 

(ถ้ามี) 
คะแนนเฉลี่ย 

ตลอดหลักสูตร ชื่อสถานศึกษา ระยะเวลา 
ต้ังแต่....ถึง...... 

วันที่ได้รับอนุมัต ิ
ให้สำเร็จการศึกษา 

ม.6/ปวช.      
ปวท./ปวส./อนุปริญญา      

ปริญญาตรี      
อ่ืน ๆ      

8. ประวัติการทำงาน/การฝึกงาน 
ชื่อสถานที่ทำงาน/ฝกึงาน ตำแหน่ง/ลักษณะงาน ระยะเวลา 

ต้ังแต่....ถึง.... เหตุผลที่ออก เงินเดือนก่อนออก 

     
     
     

9. ความรู้ความสามารถพิเศษ 
 ความสามารถในการขับรถยนต์  ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 
(ระบุ)....................................................................................................................... ............................................................................. 
 ความสามารถทางภาษา 
(ระบุ)....................................................................................................................... ............................................................................. 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................ .................................................................... 

 ข้าพเจ้าได้รับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดการต่าง ๆ ในประกาศอำเภอ..................... เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ลงวันที่....................... 
และขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้ มีคุณสมบัติตามที่
กำหนดไว้ ในประกาศรับสมัครทุกประการ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้าพเจ้ายินดี
สละสิทธิ์ในการคัดเลือกดังกล่าวและจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ 

 

 

(ลงช่ือ)...........................................ผู้สมัคร 
        (............................................) 

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

 

(ลงช่ือ)...........................................ผู้รับสมัคร 
                  (...........................................) 

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

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 



 

 

 

 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบรกิาร 
ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 

เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มสีิทธิเขา้รับการคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ี และระเบียบเกีย่วกับการคัดเลือก 
เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 

 อำเภอ .............. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  ตามที่ อำเภอ...............  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 15 
กันยายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอ.......... ถนน............. ตำบล........... อำเภอ.............. จังหวัด............. นั้น 

 บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครฯ ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ     
รวมจำนวน.....ราย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนา
ตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อบุคคลผู้ม ีสิทธิ      
เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบรูณาการ (Tambon Smart 
Team) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังนี ้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
     รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการ

พัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 
ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ คณะกรรมการฯ ได้ประกาศ   

ตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกฯ ได้รับรองตนเองในใบสมัครคัดเลือกว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป     
และไม่มีลักษณะต้องห้าม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการรับสมัคร และปฏิบัติตามวิธีการรับสมัครคัดเลือกฯ 
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครคัดเลือกฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง ไม่ครบถ้วน
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามประกาศดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกฯ รายนั้น เป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิสมัคร
คัดเลือกฯ มาตั้งแต่ต้น 

 2. กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ ดังนี ้
2.1 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในวันเสาร์ท่ี 19 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 10.45 น.     
ณ ที่ว่าการอำเภอ...(อำเภอพิจารณาสถานที่ที่เหมาะสม) 

2.2 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง      
โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล ในวันเสาร์ที ่ 19 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ถึงเวลาที ่เหมาะสม            
ณ ที่ว่าการอำเภอ...(อำเภอพิจารณาสถานที่ที่เหมาะสม) 

(ขอให้ที่ทำการปกครองอำเภอพิจารณาดำเนินการ ทดสอบฯ วันที่ 19 กันยายน 2563 
เป็นลำดับแรกก่อน ในกรณีท่ีมีผู้สมัครจำนวนมาก จึงดำเนินการ ในวันท่ี 20 กันยายน 2563 ต่อเนื่อง) 

/ 3. ระเบียบ... 

เอกสาร 3 



 

 

- 2 - 
 

  3. ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 
     ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 3.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมเสื้อคลุม เสื้อยืด กางเกง/กระโปรงยีนส์ทุกประเภท 

และ/หรือ รองเท้าแตะฟองน้ำ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน   
 3.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่คัดเลือก รวมถึง

ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกครั้งนี้ 
 3.3 ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือบัตรอื่นที่ระบุตัวตน ซึ่งหน่วยงานของรัฐ

ออกให้มาแสดงเพื่อเข้ารับการทดสอบฯ เท่านั้น หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้า
รับการทดสอบฯ 

 3.4 การทดสอบภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
  3.4.1 ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ควรถึงสถานที่ทดสอบก่อนเริ่มทดสอบไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 

เพื่อตรวจสอบผงัการนั่งสอบ และห้องสอบ จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เท่านั้น 
  3.4.2 ผู้เข้ารับการคัดเลอืกฯ ที่ไปถึงสถานที่สอบจากการเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้

รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบฯ 
  3.4.3 สิ่งที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ 
  1) บัตรประจำตัวประชาชน 
  2) อุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ ปากกา ดินสอ และยางลบ 
  3) หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 
 3.5 การประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล  
  3.5.1 ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดเวลาในข้อ 2.2 

หากไม่มารายงานตัวตามเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ 
  3.5.2 ขณะรอเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ให้นั่งรอบริเวณที่จัดให้ 

ห้ามพูดคุยส่งเสียงดังหรือลุกเดินไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการทดสอบฯ ทันทีที่เรียกถึงลำดับที่ที่ต้องเข้ารับการ
ทดสอบฯ 

  3.5.3 เมื ่อเสร็จสิ ้นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ แล้ว ให้ผู ้เข้ารับการ
คัดเลือกฯ ออกจากบริเวณอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สอบ และห้ามกระทำการอันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้ารับการ
คัดเลือกฯ ท่านอื่น 

 3.6 ขณะที่รอเข้ารับการทดสอบฯ จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่ 
 3.7 สวมหน้าหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และปฏิบัติตนตามมาตรการเว้นระยะห่าง 

ทางสังคม (Social Distancing) และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด 
 3.8 ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกนี้ หรือ

ผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบฯ และ/หรือคณะกรรมการ
ดำเนินการคัดเลือกฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

 
 
 

/คณะกรรมการฯ... 
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คณะกรรมการฯ จะดำเน ินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ย ุต ิธรรม และเสมอภาค           
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้รับการขึ้นบัญชีหรือมีพฤติการณ์     
ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบด้วย เพ่ือดำเนินการทาง
กฎหมายต่อไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ........ สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

            (                                                    ) 
             ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 
    ตามโครงการพฒันาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 

 
 

  



 

 

(ตัวอย่าง)  
เอกสารแนบท้าย 1 ประกาศ คณะกรรมการดำเนนิการคดัเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 

ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 
ลงวันท่ี ........................... 

เรื่อง  รายช่ือบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
 ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอ .............. 
 
1. รายชื่อผูส้มัครฯ ประจำตำบล...(ชื่อตำบล)...... 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
1 001 นางสาวธรรมปพน  สุขใจ  
2 009 นายพงศธร      หาญกล้า  
3 010 นางสาวสมศักดิ ์ใจใหญ่  
4 016 นางสาวนุชนาถ  นำพา  
5 .......... ................................. .............................................. 

 
2. รายชื่อผูส้มัครฯ ประจำตำบล...(ชื่อตำบล)...... 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
1 002 นายสฤษธิชัย  ใจเย็น  
2 012 นางสาวจรรยพร คุณน้อง  
3 013 นายสมหมาย   สมใจ  
4 015 นายณเดช       อยู่ดี  
5 .......... ................................. .............................................. 

 
3. รายชื่อผูส้มัครฯ ประจำตำบล...(ชื่อตำบล)...... 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
1 003 นายยุทธการ   ชอบทำ  
2 004 นางสาวธิดา   เอกสาร  
3 008 นางสาวชลิดา  การเงิน  
4 014 นายปริญญา   มานี  
5 ............. ................................. .............................................. 

 
4. รายชื่อผูส้มัครฯ ประจำตำบล...(ชื่อตำบล)...... 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
1 005 นายศุภิญโญ       คล่องแคล่ว  
2 006 นางสาวจรวยพร  ราชพฤกษ์     
3 007 นางสาวอัมพร     ข้าวสวย  
4 009 นายธาดากรณ์     รายงาน  
5 .......... ................................. .............................................. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

หมายเหตุ - กรรมการสอบสัมภาษณ์ ลงช่ือกำกบั ในช่องใหค้ะแนนทุกช่อง  

 
แบบให้คะแนนการประเมินภาคความเหมาะสมกบัตำแหนง่ โดยวิธีการสัมภาษณร์ายบุคคล 

สำหรับการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ชื่อ - สกุล ...................................................................................เลขประจำตัวสอบ....................... ................................ 
เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามทะเบียนราษฎรในตำบล......................................จังหวัด....................................... 
 

องค์ประกอบ การประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
ได้

คะแนน 
1. ความรู้รอบตัวทั่วไป 
และประสบการณ์การ
ทำงาน  
(20 คะแนน) 

1.1 ความรู้รอบตัวทั่วไป  
- ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับบริบททางสังคม สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ตำบล อำเภอ 
- ความรู้เก่ียวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
- ความรู้ด้านวิชาการเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมอืง 
เศรษฐกิจ สังคม นโยบายสำคัญของรัฐบาล และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
- ความรู้เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ 

10  

1.2 ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และความสามารถพิเศษ  
- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษ 

10  

2. บุคลิกภาพ 
(15 คะแนน) 

2.1 การแต่งกาย (5 คะแนน) 
2.2 บุคลิกภาพ (5 คะแนน) 
2.3 การสื่อสาร ท่วงทีวาจา (5 คะแนน) 

15  

3. ความเหมาะสมอื่นๆ 
(15 คะแนน) 

3.1 คุณสมบัติตรงตามประกาศ 
(เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) , เป็นผู้มีจิตอาสาในการทำงานเพ่ือพ้ืนที่ตนเอง (สำนึกรักบ้านเกิด) 
3.2 อารมณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบ 
3.3 อุปนิสัย ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม จิตสำนึกการให้บริการ 
ตัวอย่างคำถาม 
- หากท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหรือช่วยงานในวันหยุดราชการ ท่านจะทำอย่างไร 
- หากท่านมีภารกิจงานจำนวนมาก จนทำงานได้ไม่ทันกำหนด และโดนตำหนิจากผู้บังคับบัญชา ท่าน
จะมีวิธีการอธิบายผู้บังคับบัญชาอย่างไร 

15  

รวม 50  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร 4 

ลงชื่อกรรมการสอบสัมภาษณ ์
 
 

…………………………………………….. 
(.....................................................) 
วัน....... เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ประกาศอำเภอ................ 

เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รบัการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)  

อำเภอ................ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ตามที่ อำเภอ...............  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 15 
กันยายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอ.......... ถนน............. ตำบล........... อำเภอ.............. จังหวัด............. นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการ
พ ัฒนาตำบลแบบบ ูรณาการ (Tambon Smart Team) ได ้ดำเน ินการค ัดเล ือกเสร ็จส ิ ้นตามแนวทางที่           
กรมการปกครองกำหนดแล้ว ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534   และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบรกิาร
ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ปรากฏตามบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกแนบ
ท้ายประกาศนี้  

 ทั ้งน ี ้  บ ัญชีผ ู ้ ได ้ร ับการค ัดเล ือกน ี ้  จะข ึ ้นบ ัญชีไว ้ ไม ่ เก ินว ันท ี ่ 30 ก ันยายน 2564 
แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้    
เป็นอันยกเลิก ในการดำเนินการเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ อำเภอ..........................จะเรียกให้ผู้ได้รับการ
คัดเล ือกเมื ่อมีอัตราว่างตามลำดับ มารายงานตัวเพื ่อทำสัญญาจ้างตามวัน เวลา และสถานที่ท ี ่กำหนด  
หากผู ้ใดไม่มารายงานตัวหรือปรากฏภายหลังว่า ผู ้มีรายชื ่อเข้ารับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรง           
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือก แม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ก็จะถือว่า ผู้นั้นเป็น     
ผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบ
บูรณาการ (Tambon Smart Team) มาตั้งแต่ต้น 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่       สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

     (               ) 
    นายอำเภอ.......... 
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(ตัวอย่าง)  
เอกสารแนบท้าย ประกาศอำเภอ.................. ลงวันท่ี...................... 

เรื่อง รายช่ือบุคคลผู้ได้รบัการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเป็นลกูจ้างเหมาบรกิาร 
ตามโครงการพฒันาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)  

อำเภอ............ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. รายชื่อผูผ้่านการคัดเลือก ประจำตำบล...(ชื่อตำบล)...... 
ลำดับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

1 001 นางสาวธรรมปพน  สุขใจ ได้รับการคัดเลือกฯ 
2 009 นายพงศธร          หาญกล้า ได้รับการคัดเลือกฯ 
3 010 นางสาวสมศักดิ์     ใจใหญ่ ข้ึนบัญชีฯ สำรอง ลำดับที่ 1 
4 016 นางสาวนุชนาถ     นำพา ข้ึนบัญชีฯ สำรอง ลำดับที่ 2 
5 .......... ................................. .............................................. 

 
2. รายชื่อผูผ้่านการคัดเลือก ประจำตำบล...(ชื่อตำบล)...... 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
1 002 นายสฤษธิชัย  ใจเย็น ได้รับการคัดเลือกฯ 
2 012 นางสาวจรรยพร คุณน้อง ได้รับการคัดเลือกฯ 
3 013 นายสมหมาย   สมใจ ข้ึนบัญชีฯ สำรองลำดับที่ 1 
4 015 นายณเดช       อยู่ดี ข้ึนบัญชีฯ สำรองลำดับที่ 2 
5 .......... ................................. .............................................. 

 
3. รายชื่อผูผ้่านการคัดเลือก ประจำตำบล...(ชื่อตำบล)...... 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
1 003 นายยุทธการ   ชอบทำ ได้รับการคัดเลือกฯ 
2 008 นางสาวชลิดา  การเงิน ได้รับการคัดเลือกฯ 
3 004 นางสาวธิดา   เอกสาร ข้ึนบัญชีฯ สำรองลำดับที่ 1 
4 .......... ................................. .............................................. 
5 .......... ................................. .............................................. 

 
4. รายชื่อผูผ้่านการคัดเลือก ประจำตำบล...(ชื่อตำบล)...... 

ลำดับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
1 005 นายศุภิญโญ       คล่องแคล่ว ได้รับการคัดเลือกฯ 
2 -  -  (กรณีที ่ตำบลนั ้นมีผู ้ผ ่านการคัดเลือก     

แต ่ ไม ่ครบตามอ ัตราจำนวนท ี ่ เป ิดรับ       
ให ้พ ิจารณาผู ้สมัครที ่ขึ ้นบัญชีสำรองฯ      
ในตำบลข้างเคียง โดยพิจารณาจากคะแนน
สอบที ่ผ ู ้สมัครได้รับ ตามหลักเกณ์การ
ประกาศผ ู ้ ได ้ร ับการค ัดเล ือกฯ และ         
การข้ึนบัญชีสำรองฯ) 

3 -  -  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ประกาศอำเภอ................ 

เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ขึน้บัญชีสำรองฯ ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)  

อำเภอ................ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ตามประกาศอำเภอ............... ลงวันที่...... สิงหาคม 2563 เรื ่อง รายชื ่อบุคคลผู ้ได้รับการ
คัดเลือกเพื ่อจัดจ้างเป็นเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ( Tambon Smart 
Team) อำเภอ................  ไดข้ึ้นบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ ไว้นั้น  

 บัดน ี ้  อำเภอ.. . . . . . . .  ขอเร ียกรายงานตัวผ ู ้ท ี ่ ได ้ข ึ ้นบ ัญช ีสำรองฯ  จำนวน . . . . .  ราย                     
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534   
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศอำเภอ........... ลงวันที่...... สิงหาคม 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล       
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ในข้อ 14 
และ15 จึงประกาศรายช่ือบุคคลผู้ข้ึนบัญชีสำรองฯ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบล
แบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ปรากฏตามบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่       สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

     (               ) 
    นายอำเภอ.......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ตัวอย่าง)  
เอกสารแนบท้าย ประกาศอำเภอ.................. ลงวันท่ี...................... 

เรื่อง รายช่ือบุคคลผู้ข้ึนบญัชีสำรองฯ ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเป็นลูกจ้างเหมาบรกิาร 
ตามโครงการพฒันาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)  

อำเภอ................ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. รายชื่อผูผ้่านการคัดเลือก ประจำตำบล...(ชื่อตำบล)...... 
ลำดับท่ี เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

1 004 นางสาวธิดา   เอกสาร ได้รับการคัดเลือกทดแทน 
ในตำบล.......... 
ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศอำเภอ........... เร ื ่อง       
ร ั บ สม ั ค ร ค ั ด เ ล ื อ ก บ ุ ค ค ล          
เพ ื ่อจ ัดจ ้างเป ็นล ูกจ ้างเหมา
บริการตามโครงการพัฒนาตำบล
แบบบูรณาการ (Tambon Smart 
Team) ในข้อ 14. เกณฑ์การ
ตัดสิน และ 15. การประกาศ    
ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ และการ
ขึ้นบัญชีสำรองฯ 
 

  ขึ้นบัญชีฯ สำรองลำดับที่ 1 ตำบล.... 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
หนังสือตกลงจ้าง 

เลขที่.............../25........ 

  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ...........................................................ตำบล.......................................... .
อำเภอ.................................จังหวัด.................................. เมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ...............
ระหว่าง.................................... โดย..............................................ตำแหน่ง......................... .................................  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ.....................................................อยู่บ้านเลขที่..................   
หมู่......................ตำบล..................................อำเภอ.........................................จังหวัด........ ....................................... 
หมายเลขประจำตัวประชาชน.................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้รบัจ้าง”  
อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ข้อตกลงจ้าง 
 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่  ตำบล............................... โดยมีกำหนดระยะเวลาจ้าง ........ เดือน นับแต่           
วันที่...........เดือน.............................. พ.ศ. ................... ถึงวันที่...........เดือน..............................พ.ศ. ...............   
(เฉพาะวันทำการของทางราชการ) 
  ข้อ 2 เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้    
 2.1 ผนวก 1 รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ฉบับ 
 2.2 ผนวก 2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายหนังสือตกลงจ้างที่ขัดแย้งกับข้อความในหนังสือตกลงนี้ ให้ใช้
ข้อความในหนังสือตกลงจ้างนี้บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  
 ให้ถือตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบล        
แบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือตกลงจ้างนี้ด้วย 
  ข้อ 3 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างเหมาเป็นรายเดือนให้แก่ผู้รับจ้าง ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 4.1 ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงค่าจ้างเหมาบรกิาร ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนา
ตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ระหว่างวันที่.................................ถึงวันที่.......................................     
ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างหลังจาก  
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานครบถ้วนสมบูรณ์และเสร็จเรียบร้อยในแต่ละเดือน และผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับ
การจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 4.2 การจ่ายเงินค่าจ้างตามข้อ 4.1 ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
  4.2.1 หากผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานครบถ้วน จะได้รับค่าจ้าง 
  4.2.2 หากผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานในวันใด จะไม่ได้รับค่าจ้าง 
  4.2.3 กำหนดการจ่ายเงินเป็นรายเดือน 
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  ข้อ 5 การส่งมอบงานจ้าง 
 กำหนดส่งมอบงานจ้างภายในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนตามหนังสือตกลงจ้าง 
  หนังสือตกลงจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความอย่างเดียวกัน คู ่ส ัญญาได้อ่านข้อความเข้าใจ         
โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และได้เก็บสัญญาน้ีไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) ...............................................ผู้ว่าจ้าง       (ลงช่ือ) ...............................................ผูร้ับจ้าง 
(...............................................)                        (...............................................) 

 
 
 
 

(ลงช่ือ) ...............................................พยาน          (ลงช่ือ) .............................................. .พยาน 
   (...............................................)                         (............................................. ..) 

 
  
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แนวทางการปฏิบัติงานลูกจ้างเหมาบริการ 
ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)  

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 1. หลักการดำเนินโครงการ 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ระบาดอย่างรุนแรงข้ึน       
ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภาวการณ์แพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลก ประกอบ
กับโรคติดเชื้อดังกล่าว เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกัน ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกและ
ภายในประเทศเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของโรคดังกล่าวจะสิ้นสุดลง
เมื่อใด นอกจากนั้น การระบาดของโรคร้ายแรงนี้ยังทำให้ระบบเศรษฐกิจทั้งของโลกและของประเทศไทยหดตัวลง
อย่างรุนแรงและรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง ถือเป็นภัยพิบัติสาธา รณะที่ส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างสูง 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุม เมื ่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบให้การบริหารจัดการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้การบริหาร
จัดการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยจะต้องบูรณาการความร่วมมือทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ ซึ่งพื้นที่สำคัญในการบริหารจัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนผลกระทบจากมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เพราะเป็นรากฐานที่สำคัญของการดำเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐ 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว ส่งผลกระทบให้ระบบเศรษฐกิจหดตัว        
อย่างรุนแรง ประกอบกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ทำให้สถานประกอบการจำนวนมาก    
ปิดกิจการช่ัวคราว แรงงาน ลูกจ้าง และผู้ประกอบอาชีพอิสระอยู่ในภาวะว่างงาน ถือเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่สง่ผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อรายได้ คุณภาพชี วิตของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำการเก็บข้อมูลผ่าน “ระบบรายงาน
ข้อมูลผู้เดินทาง เข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(Thai QM)” มีข้อมูลผู้เดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชนกว่า 1,197,625 คน และมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 6.4 ล้านคน (ข้อมูลอ้างอิง ณ 5 มิถุนายน 
2563) 
 ในขณะเดียวกัน การจัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และสนับสนุนการจัดทำและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับต่าง ๆ ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) ได้แก่ แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด  ตลอดจนการดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่าง 
ๆ ยังไม่ได้มีการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และจัดเก็บข้อมูลจำเป็นสำคัญอย่างเป็นระบบ และขาดการ
เชื่อมโยงข้อมูลในระดับพื้นที่สู่หน่วยกำหนดนโยบายในส่วนกลาง ซึ่งทำให้อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนใน
การตัดสินใจในระดับนโยบาย 
 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart 
Team) โดยเป็นการจ้างงานเพื่อจดัเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงาน 3.3 
แผนงานส่งเสริมและกระตุ ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน เป็นการส่งเสริมและกระตุ ้นการบริโภค         
ภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานในทุกตำบล อำเภอทั่วประเทศ ก่อให้เกิดรายได้ในระดับบุคคล และครัวเรือน          
ทั้งนี้ โดยเป็นการจ้างงานประชาชนในตำบล อำเภอ ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า ถือเป็น     
การสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่อย่างแท้จริง อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่าง
แท้จริง รวมทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์และความเช่ียวชาญ ทักษะด้านต่างๆ อันนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาและต่อยอดสู่การประกอบอาชีพต่อไป 
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 2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อเป็นการส่งเสรมิและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน ก่อให้เกิดรายได้ในระดับบุคคล 
และครัวเรือน ได้กระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ 
 2.2 เพื่อได้ฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผน
พัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ ได้แก่ แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด    
เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว และ
เป็นฐานข้อมูลกลางที่เปิดเผยต่อสาธารณชน (Single opened-data system) ให้ทุกภาคส่วนของรัฐ เอกชน   
ภาคประชาสังคมต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในข้อมูลชุดเดียวกัน 
 2.3 เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ        
การพัฒนาพื้นที ่ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในตำบล อำเภอ ได้ตรงต่อความต้องการและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3. ลักษณะการปฏิบัติงาน 
  3.1 ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นท่ีหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ วางแผนและลงพื้นที่
จัดเก็บข้อมูล สนับสนุน รวบรวม จัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ เพื่อให้เป็น
กลไกของระบบข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานตามลักษณะแผนเดียว (One Plan) รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
  3.2 ปฏิบัติด้านการบันทึกข้อมูล งานธุรการ การปฏิบัติงานเอกสาร งานบริหารงานทั่วไป 
เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ
ข้อมูล สถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
รวมถึงการปฏิบัติอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.3 ปฏิบัติงานด้านการประสานงาน ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
ทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีไ่ด้รบั
มอบหมาย 
  3.4 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. กรอบการจัดเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ี  
  1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและกายภาพ 
 2) ด้านการปกครองและความมั่นคง 
 3) ด้านสาธารณภัย 
 4) ด้านสาธารณสุข 
 5) ด้านที่ดิน 
 6) ด้านการผังเมือง 
 7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8) ด้านเศรษฐกิจ 
 9) ด้านเกษตรกรรม 
 10) ด้านอุตสาหกรรม 
 11) ด้านการบริการและการท่องเที่ยว 
 12) ด้านสังคมและการศึกษา 
  5. สถานท่ีปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอ และจัดเก็บข้อมูล ณ พื้นที่ตำบล อำเภอ รวมทั้งพื้นทีอ่ืน่ 
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 



 

 

การรายงานผลการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ 
ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 กรมการปกครอง ได้จัดทำการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 
(Tambon Smart Team) เพื ่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเร ียบร้อย กรมการปกครอง           
จึงขอความร่วมมือจังหวัด แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัด พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
 1. การรายงานผลการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการฯ แจ้งที่ทำการปกครองอำเภอรายงานข้อมลูการจัดจ้าง
ลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ฯ ในระบบรายงานฯ และรายงานให้
กรมการปกครองทราบ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 
 2. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของลูกจ้างเหมาบริการฯ 
 2.1 แจ้งที่ทำการปกครองอำเภอ แจ้งให้ลูกจ้างเหมาบรกิารฯ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
ฯ (แบบรายบุคคล) ส่งให้ที่ทำการปกครองอำเภอเป็นประจำทุกเดือน 
 2.2 แจ้งที ่ทำการปกครองอำเภอ รวบรวมแบบรายงานผลการปฏิบ ัต ิงานประจำเด ือนฯ            
(แบบรายบุคคล) จากลูกจ้างเหมาบริการฯ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนฯ (แบบรายอำเภอ)     
ส่งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน  
 2.3 ให้ที่ทำการปกครองจังหวัด รวบรวมแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนฯ (แบบรายอำเภอ) 
จากท ี ่ทำการปกครองอำเภอ  และรายงานผลการปฏิบ ัต ิงานฯ (แบบรายจังหว ัด) ทางระบบรายงานฯ                           
ให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกเดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ทั้งนี้ ให้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
  - รอบการรายงานที่ 1 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
  - รอบการรายงานที่ 2 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 
  - รอบการรายงานที่ 3 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564 
  - รอบการรายงานที่ 4 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
  - รอบการรายงานที่ 5 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 
  - รอบการรายงานที่ 6 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564 
  - รอบการรายงานที่ 7 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 
  - รอบการรายงานที่ 8 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 
  - รอบการรายงานที่ 9 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 
  - รอบการรายงานที่ 10 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
  - รอบการรายงานที่ 11 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 
  - รอบการรายงานที่ 12 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ 
ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)  

อำเภอ.......................................จังหวัด......................................... 
(จำนวน................ตำบล) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ลำดับ ตำบล ชื่อ-สกุล 
(ลูกจ้างเหมาบริการ) 

หมายเลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด วุฒิการศึกษา ท่ีอยู่* หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

         
         
         
         
         
         
         
 

 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหต ุ ที่อยู่ * : ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนา หรืออาศัยอยู่ในตำบลที่รับสมัครผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ฯ 
   และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้น ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร

เอกสาร 8 

ลงช่ือ                              ผู้รบัรองข้อมลู 
       (.....................................) 
        นายอำเภอ..................... 
 

ลงช่ือ                              ผู้รายงานข้อมูล 
       (.....................................) 
     ตำแหน่ง.............................. 
 



 

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการ 
ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) (รายบุคคล) 

----------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประจำตำบล................................................ อำเภอ...........................................จังหวัด............ ....................................... 
รายงานผลการปฏิบัตงิานครั้งที่ …..............…...ตั้งแต่วันที่......................................…ถึงวันที่..................................................... 
ชื่อ-สกุล ………...............................................................…..…… ตำแหน่ง ................................................................................... 
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่/ที่ได้รบัมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................................
................................................................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................................................................................... ..... 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการปฏิบัติหน้าท่ี 

ลำดับท่ี งานท่ีปฏิบัติ 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

(เชิงคุณภาพ) 
จำนวน

ครั้ง หมายเหตุ 

1. 
 

ปฏิบ ัติงานด้านจ ัดเก็บ
ข้อมูลในระดับพื้นท่ี  
 
 
 

เช่น ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลในกรอบโครงสร้างพื้นฐานและทางด้านกายภาพ  
(ระบุจำนวนบุคคล/คร้ัง, ผลการดำเนินงาน) 
(อธิบายรายละเอียดการลงพื้นที่ / จำนวนครั้ง / สถานที่ปฏิบัติงาน /      ผล
การดำเนินงาน) 
ยกตัวอย่าง เช่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในกรอบโครงสร้างพื ้นฐานและทางด้าน
กายภาพ จำนวน .... คร้ังดังนี้ 
    1. ลงพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานและทางด้านกายภาพ ในเรื่อง 
ประปาหมู่บ้าน ในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลเดิมบาง ผลการ
ปฏิบัติงานได้มีการรายงานข้อมูลผ่านระบบ Internet ในฐานข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาพ้ืนท่ี 
    1. ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานและทางด้านกายภาพ ในเรื่อง 
ประปาหมู่บ้าน ในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลเดิมบาง ผลการ
ปฏิบัติงานได้มีการรายงานข้อมูลผ่านระบบ Internet ในฐานข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาพ้ืนท่ี 

ฯลฯ 

….. 

 

2. ปฏิบัติงานด้านแผน 
พ ัฒนาพ ื ้ น ท่ี ใน ร ะ ดั บ
หม ู ่บ ้าน ช ุมชน ตำบล 
ท้องถิ่น อำเภอ 

เช่น ร่วมสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน / จัดประชุมการจัดทำ
แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ 
(อธิบายรายละเอียดการการลงพื้นท่ี / จำนวนคร้ัง / สถานท่ีปฏิบัติงาน /  
ผลการดำเนินงาน) 

  

3. ปฏิบัติด้านงานธุรการ เช่น การดำเนินการด้านงานเอกสาร การประสานงาน งานธุรการ และภารกิจ
อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการด้านเอกสาร ธุรการ เช่น การจัดประชุม / 
จำนวนคร้ัง / สถานท่ีปฏิบัติงาน / ผลการดำเนินงาน) 

  

4. ปฏิบัติงานด้านการ
ประสานงาน 

ประสานงานกับหน่วยงานภาคในระดับพื้นที่ การประสานงานทั้งหน่วยงาน
ภายใน-ภายนอก เชิงบูรณาการการทำงานในพื้นที่ เช่น ประสานงานขอความ
อนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์กับหน่วยงานภายนอกในพื้นท่ี 
 (อธิบายรายละเอียดการประสานงาน / จำนวนคร้ัง / สถานท่ีปฏิบัติงาน /  
ผลการดำเนินงาน) 

  

5 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
รวม ...... ครั้ง  

 
 
 

 
/ส่วนท่ี 3 การรับรอง... 
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ส่วนท่ี 3 การรบัรองผลการปฏิบัติงาน 

 
 

  

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความข้างต้นเปน็ความจริงทุกประการ 
 
 
                                                                               ลงช่ือ.............................................ผูป้ฏิบัติงาน 
                                                                                      (...........................................) 
                                                                               ตำแหน่ง.............................................. 
                                                                                     วันที่....................................... 
 

ความเห็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 

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

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

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

 
 
                                                                                           ลงช่ือ …............……………………. 
                                                                                         (....................................................) 
                                                                                 ตำแหน่ง................................................. 

                                                                               วันที่ 
ความเห็นผูบ้ังคับบัญชา 

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

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

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

 
 
                                                                                        ลงช่ือ ….............…..……………………. 
                                                                                      (......................................................) 

                                                                                 นายอำเภอ................................................. 
                                                                               วันที่............................................................... 
 



 

 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการ  
ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)  

ประจำเดือน........................ พ.ศ. 256.... 
 

 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลของลูกจ้างเหมาบริการท่ีเขา้รับการประเมนิ เพ่ือพิจารณาจ้างในปีงบประมาณ  
 ช่ือผู้รับการประเมิน ………………………………………………………………………………………………………….. 
 สถานที่ปฏิบัตงิาน ……………………………………………………………………………………………………………. 
 ระยะเวลาสญัญาจ้างในปงีบประมาณ .........................................ถงึ……………………………………….. 
 รวมระยะเวลาการจ้างเหมาบริการในสงักัดกรมการปกครอง ................ ปี ................ เดือน 
 
ส่วนท่ี 2 การประเมินผลงาน 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได้ หมายเหต ุ

1 ปริมาณผลงาน 
- ปริมาณงานที่ปฏิบัติได้ลุล่วง ตามที่ได้รับมอบหมาย 

25   

2 คุณภาพของงาน 
- ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ ความ
ประณีตของงานที่รับผิดชอบ ปริมาณความผิดพลาด
เพียงใด หรือบ่อยครั้งหรือไม่ อย่างไร 

25   

3 ความทันเวลา 
- สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทันตามกำหนด 
รวดเร็ว เรียบร้อย 

25   

4 การประหยัดหรือความคุ้มคา่ในการใช้ทรัพยากร 
- มีการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ของทาง
ราชการอย่างประหยัด และระมัดระวังดูแลรักษา
อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 

25   

 
คะแนนรวมผลงาน 100 

 
 

 

 
 
  
 
 
 

/สว่นที่ 3 ... 
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ส่วนท่ี 3 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได้ หมายเหต ุ
1 ความรอบรู้งานและความสามารถเรียนรู้งาน 

- มีความรู ้ความเข้าใจ วิธีการปฏิบัติและสามารถ
เรียนรู้งานที่รับผิดชอบได้มากน้อยเพียงใด 

20   

2 ความมุ่งหวังความสำเร็จ 
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือรน้ ขยัน ตั้งใจ เอาใจใส่ 
เต็มใจในงานที่ได้รับมอบหมายและมีความสม่ำเสมอ
ในการมาปฏิบัติงาน และการตรงต่อเวลาตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญาจ้างมากน้อยเพียงใด 

20   

3 การบริการท่ีดี 
- มีคุณลักษณะที่ดีต่อการบริการประชาชน (เป็นมิตร 
การสื ่อสาร ความเต็มใจ เอื ้อเฟื ้อ เข้าใจเร ื ่องที่
ประชาชนมารับบริการ) 

20   

4 คุณธรรมและจริยธรรม 
- มีความซื่อสัตย์สุจริตมากน้อยเพียงใด 

20   

5 การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
- ความมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ว่าจ้างและบุคลากรของ  
ผู ้ว่าจ้าง เพื ่อนร่วมงาน และประชาชนผู ้มาติดต่อ
ราชการ 

20   

 คะแนนรวมคุณสมบัติการปฏิบัติงาน 100   

 คะแนนรวม 200   
 คิดเป็นร้อยละ 100%   

 
 

ส่วนท่ี 4 สรุปผลการประเมิน 

 4.1 ความเห็นของผู้ให้คะแนน 

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

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

............................................................................................................................. ..................................... 
  ได้คะแนน.........................คิดเป็นร้อยละ....................ซึง่ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 80) 
  ได้คะแนน.........................คิดเป็นร้อยละ....................ซึง่ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 

      ลงช่ือ...........................................ผู้ให้คะแนน 

            (..........................................) 
          ตำแหน่ง.................................................. 

/4.2 ผลการประเมิน... 
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 4.2 ผลการประเมิน 
  เห็นด้วยกับผลการให้คะแนน 

  มีความเห็นต่าง ดังนี้ 
 ............................................................................................................................. ...................................
 ............................................................................................... .................................................................
 ............................................................................................................................. ................................... 
 จึงให้ นาย / นาง / นางสาว ..................................................................................................................  
  ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

  ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
 
 
 

      ลงช่ือ...........................................ผูป้ระเมิน 

            (..........................................) 
          ตำแหน่ง.................................................. 
 

 
 
หมายเหตุ : กำหนดให้ผู้ให้คะแนนและผู้ประเมิน เป็นไปตามลำดับดังน้ี 
 

สังกัด ผู้ให้คะแนน (หัวหน้างาน/ผู้กำกับดูแล) ผู้ประเมิน (ผู้ว่าจ้าง) 
ส่วนภูมิภาค หัวหน้ากลุ่มงาน ปลัดจังหวัด / นายอำเภอ 

 

 

 

 

 



 

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการ 
ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) (แบบรายอำเภอ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อำเภอ............................................................ จังหวัด......................................................... 
จำนวนลูกจ้างเหมาบริการฯ รวม..........................คน 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ผลการปฏิบัติงาน 
 

ตำบล 

จำนวน (ครั้ง) 
ด้านจัดเก็บข้อมูล 

ในระดับพื้นท่ี 
ด้านแผนพฒันา

พื้นท่ีในระดับต่างๆ ปฏิบัติด้านงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
ด้านการประสานงาน ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ รวม 

1 ตำบล.......................       
2 ตำบล.......................       
3 ตำบล.......................       
4 ตำบล.......................       
5 .................................       
        

รวม       


