














เอกสำรประกอบภำคผนวก ตำมประกำศกรมกำรพัฒนำชุมชน 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงเหมำบริกำร ปฏิบัติภำรกิจตำมโครงกำรพัฒนำพื้นที่

ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล” 
ลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
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แผนด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเหมำบริกำร 
ปฏิบัติภำรกิจตำมโครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่  

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล” 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยปฏิบัติ 
1. กรมฯ ประกาศรับสมัคร และแจ้งแนว

ทางการด าเนินการคัดเลือกฯ 
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 กรมฯ 

2. จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือก ระดับจังหวัด 

ภายในวันที ่10 พฤศจิกายน 2563 จังหวัด/สพจ. 

3. รับสมัคร ณ ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอ แล้วส่งรายชื่อผู้สมัครให้จังหวัด  
(จั งหวัดรวบรวมจ านวนแจ้ งกรมฯ           
ทุกวัน) 

วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

(ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ) 
 

สพจ./สพอ. 

4. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกระดับ
จังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่ ง  (สอบ
สั ม ภ า ษ ณ์ )  แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประมวลผลคะแนน 

ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จังหวัด/สพจ. 

5. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกระดับ
จังหวัด ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และ
ก าหนด วัน เวลา สถานที่ สอบวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สพจ. 

6. ด าเนินการประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

ระหว่างวันที่  25 – 29 พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

สพจ./สพอ. 

7. คณะกรรมการประเมินความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ส่งผล
คะแนนให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับ
จังหวัด 

ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 สพจ./สพอ. 

8. จังหวัดประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือก  

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จังหวัด/สพจ. 

9. ท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก และ
แจ้งผลให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ 

วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๓ จังหวัด/สพจ. 

 
หมำยเหตุ :  1. กรมฯ หมายถึง กรมการพัฒนาชุมชน 
  2. สพจ. หมายถึง ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 73 จังหวัด  
    (ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสิงห์บุรี) 
  3. สพอ. หมายถึง ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 575 อ าเภอ 
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กำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติภำรกิจตำมโครงกำรพัฒนำพื้นที่
ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล” 

 

 
1. ควำมเป็นมำ 
   ตามท่ี พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ได้ประกาศ          
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา                  
เป็นต้นไป ซึ่งมีการก าหนดแผนงานเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยกลุ่มที่ 3 มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ         
ฐานราก เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ ส าหรับการน าไปสู่รูปธรรมความส าเร็จ ต่อการฟ้ืนฟูและสร้างเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อน  
   กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ า และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง 7 ภาคี ได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ตามกลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพ่ือการปฏิรูป
ประเทศ โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนา มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครัวเรือนและพัฒนาคนให้มีความรู้และ
ปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีอาชีพ สร้างรายได้ ท่ามกลางวิกฤตโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ด้วยการจัดท าโครงการที่ประยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชาและน้อมน าเอาทฤษฎีใหม่กว่า 40 ทฤษฎี           
ที่ทรงพระราชทานไว้ให้ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์กับแนวคิด         
การพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพ่ือการพ่ึงตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง 
นา โมเดล” สร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกับหมู่บ้านในภูมิสังคมต่าง ๆ ผ่านการท างานในรูปแบบ           
การจ้างงาน และการร่วมกันลงแรงด้วยการสนับสนุนวัสดุพ้ืนฐานและงบประมาณ และบูรณาการการท างาน
จากภาคีภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในระดับพ้ืนฐาน 
ด าเนินการสร้าง (1) พ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of 
life : CLM) ระดับต าบล จ านวน 337 ต าบล ขนาดพ้ืนที่ 15 ไร่/ชุมชน หรือ 10 ไร่/ชุมชน รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
4,940 ไร่ และให้การสนับสนุนเพ่ือพัฒนา (2) พ้ืนที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household 
Lab Model : HLM) ระดับครัวเรือน จ านวนทั้งสิ้น 24,842 ครัวเรือน ขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 3 ไร่/ครัวเรือน  รวมพ้ืนที ่ 
ไม่เกิน 54,676 ไร่ และ (3) บูรณาการร่วมพัฒนาพ้ืนที่ระดับต าบล เพ่ือการบริหารจัดการน้ าขั้นพ้ืนฐาน       
ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชด าริ 10 วิธี เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ปฏิบัติการโครงการฯ จากนั้นพัฒนาสู่
ระดับก้าวหน้า โดยการด าเนินการส่งเสริมการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐาน 
อินทรีย์วิถีไทย และยกระดับชุมชนทั้ง 337 ต าบล ให้สามารถ (1) แก้ไขวิกฤตด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ (2) เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงผ่านการท ากิจกรรมพัฒนา
พ้ืนที่ร่วมกัน (3) สร้างระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารเคมีและผลิตสมุนไพรต่าง ๆ        
เพ่ือยกระดับอาหารให้เป็นยาที่สามารถสร้างเสริมภูมิต้านทานโรคต่าง ๆ อีกทั้งยัง (4) เพ่ิมการจัดการให้กักเก็บ
น้ าฝนที่ตกในพื้นที่ได้เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการด ารงชีวิตช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม (5) เพ่ิมพ้ืนที่
ป่าที่ช่วยฟอกอากาศท่ีบริสุทธิ์และช่วยกักเก็บคาร์บอนในชั้นบรรยากาศลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5    
(6) เก็บรักษาและฟ้ืนฟูหน้าดินด้วยการเก็บตะกอนดินในพ้ืนที่ ช่วยสร้างความสมดุลของระบบนิเวศใน ดิน น้ า 
และป่า (7) เพ่ิมความหลากหลายให้กับพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ที่ส าคัญยังช่วยชุมชนได้      
ทั้งนี้ การด าเนินการพัฒนาสู่ระดับก้าวหน้า ในระยะที่ 2 มีแผนด าเนินการส่งเสริมในระดับชุมชนให้รวมตัวกัน
จัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ               
และสนับสนุนกระบวนการผลิต ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนายกระดับมุ่งไปสู่ 
 

/การจัดตั้ง... 



- 2 - 
 
การจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคมในระดับต าบล เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเพ่ิมผลผลิตต่าง ๆ ที่ได้จากในพ้ืนที่
ด าเนินการ เพ่ิมมูลค่าด้วยการแปรรูป ขยายตลาดการท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ และสร้างงานวิจัยชุมชน           
เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์หรือค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน การสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน     
สร้างการจัดการความรู้ในมิติการพ่ึงตนเอง ด้านครู คลัง ช่าง หมอ ของชุมชน ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
ชุมชนทั่วประเทศ ให้ได้ผลการด าเนินงานที่สามารถน าไปต่อยอดให้กับวิสาหกิจชุมชนในด้านการพัฒนา      
การท่องเที่ยวชุมชน การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน รวมทั้งสร้างการสื่อสาร
สังคมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน ระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เรื่อง การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy Philosophy: SEP) ในรูปแบบการท างานตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของ
ประชาชนให้บรรลุตามเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)        
(SEP for SDGs) ในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ที่เข้าถึงคนได้ทุกระดับและทุกวัย ผ่านการด าเนินงานโครงการ          
ในทุกพ้ืนที่เพ่ือสื่อสารวิธีการแก้ไขวิกฤตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสร้างตัวอย่าง
ความส าเร็จที่เริ่มต้นจากการพัฒนาคนให้โลกได้รับรู้อย่างแพร่หลาย ซึ่งการขับเคลื่อนตามกระบวนการ ทั้ง 2 ระยะ
จะเป็นการ (8) เตรียมความพร้อมให้ชุมชนมีความสามารถในการพ่ึงตนเอง ในเรื่องของน้ า อาหาร และพลังงาน
ทดแทนสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนต่อสภาพปัจจุบันที่โลกก าลังเผชิญกับวิกฤตความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติธรรมชาติอย่างรุนแรง วิกฤตทางด้านโรคระบาดวิกฤตทางด้านความอดอยากและวิกฤตความ
ขัดแย้งของสงครามเศรษฐกิจหรือสงครามรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต 

    กิจกรรมการสร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงาน                      
ที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการจ้างงานสร้างรายได้ ให้แก่
เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วง
วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จ านวน 9,188 คน ให้มีบทบาทหน้าที่
เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) 
ระดับต าบล เป็นหลักและร่วมส่งเสริมสนับสนุนเป็นครูพาท าแก่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Household Lab Model for quality of life : HLM) ในพ้ืนที่ต าบลที่รับผิดชอบ 

 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/11167           
ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2563 แจ้งผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่  8 กรกฎาคม 2563 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติแผนงาน/โครงการภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ในรอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2563 เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับการพิจารณาอนุมัติ                
จากคณะรัฐมนตรี จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม             
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล 

2. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงาน           
และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานท่ีอพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤต
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
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3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  1) มีสัญชาติไทย 
  2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 
   3) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  
   4) สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab 
Model for quality of life : CLM) ระดับต าบล หรือพ้ืนที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab 
Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือนได้ตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง ที่ก าหนด 1 ปี  
   5) เป็นเกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
    ค ำนิยำม เพิ่มเติม 
    (1) เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) หรือผู้ประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร  
    (2) บัณฑิตจบใหม่ หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  โดยส าเร็จ
การศึกษาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
     (3) ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ท างาน หรือไม่มีงานประจ า  
    (4) แรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน หมายถึง ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือให้หยุดงาน หรือออก
จากงาน โยกย้ายกลับภูมิล าเนา เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 (COVID - 19) หรือสถานการณ์ต่อเนื่องจากการระบาดของโรค 
   6) ไม่เป็น คู่สมรส และทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 
ได้แก่ (1) ผู้สืบสันดาน (2) บิดามารดา (3) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน (4) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในพ้ืนที่ต าบลนั้น 
    7) เป็นผู้มีภูมิล าเนาในปัจจุบันอยู่ในต าบล อ าเภอที่ตั้งของพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับต าบล และหรือพ้ืนที่ครัวเรือน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือนตั้งอยู่ หรือ
อาศัยอยู่ในอ าเภอใกล้เคียง     
  3.2 ลักษณะต้องห้ำม 
 1) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  
 3) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 หมำยเหตุ : ในวันที่ท าสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น  

4. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรรับสมัคร 
 แนวทางการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แบ่งขั้นตอนการ
ด าเนินการออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
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 4.1 ส่วนกลำง (กรมกำรพัฒนำชุมชน)  
 1) กรมการพัฒนาชุมชน ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางรายละเอียดการด าเนินการคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  
 2) กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่                 
“โคก หนอง นา โมเดล” และจัดท าค าสั่งการมอบหมายและมอบอ านาจให้ด าเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างเหมาบริการ  
ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่                        
“โคก หนอง นา โมเดล” เพ่ือแจ้งให้จังหวัดมอบหมายส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดด าเนินการ 6 พฤศจิกายน 
2563 (เอกสาร 1 - 3) 

 4.2 ระดับจังหวัด (ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 73 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดสมุทรปรำกำร 
สมุทรสำคร และสิงห์บุรี) 
 1) จังหวัด มอบหมายให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ          
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
  (๑) พัฒนาการจังหวัด      ประธานกรรมการ 
  (๒) ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  กรรมการ 
  (๓) ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน   กรรมการ 
  (4) ผู้อ านวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  กรรมการ 
  (5) ผู้อ านวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน   กรรมการและเลขานุการ 
  การบริหารงานพัฒนาชุมชน 
  (6) นักจัดการงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน   

  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ในการก าหนดก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก          
แผนด าเนินการคัดเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการคัดเลือก ก าหนดวัน 
เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการพัฒนาชุมชน
ก าหนด รวมทั้งวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก ตลอดจนควบคุมดูแลการด าเนินการ
คัดเลือกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม และเมื่อด าเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผล                 
การคัดเลือกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก (เอกสาร 5) 
 2) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 73 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
สิงห์บุรี) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทางเว็บไซต์ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และติดประกาศ ณ ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด และส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
 3) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มอบหมายจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลผู้สมัครรายอ าเภอ ทุกวันตาม
ก าหนดรับสมัคร แล้วแจ้งกรมการพัฒนาชุมชนภายในเวลา 17.30 น. ผ่านทางระบบ Google Sheet ระหว่าง
วันที่ วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ผู้รายงานจะต้องมี E – Mail Address ของ G Mail ในการเข้าใช้งาน 
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 4) คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ลูกจ้างเหมาบริการฯ) ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และคณะกรรมการประมวลผลคะแนนฯ 
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ให้ค านึงถึงจ านวน
ของผู้สมัครและกรอบระยะเวลาตามท่ีกรมการพัฒนาชุมชนก าหนด โดยโครงสร้างคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
1 คณะ จ านวน 3 คน มีองค์ประกอบ ดังนี้ (เอกสาร 6 - 7) 
  (1) ประธานกรรมการ  
  (๒) กรรมการ 
  (๓) กรรมการและเลขานุการ  
  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นั้นให้ค านึงถึงประสบการณ์ และความ
เหมาะสม โดยแต่งตั้งจากข้าราชการในสังกัดที่ปฏิบัติงานในอ าเภอนั้นๆ ก่อน ทั้งนี้หากในพ้ืนที่มีผู้สมัครจ านวน
มากและจ านวนข้าราชการในสังกัดมีไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้น า
อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) ปราชญ์ชุมชน ผู้น าสัมมาชีพ หรือคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต าบล/เทศบาล  ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม 
 5) คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พร้อมจัดท า
ประกาศโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ (เอกสาร 8) ทั้งนี้การก าหนดสถานที่สอบให้ค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สัมภาษณ์ เป็นอันดับแรก 
 6) คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯ ด าเนินการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งด้วยวิธีการ
สอบสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด โดยใช้ระยะเวลาการสัมภาษณ์ 
รายละ 7 - 10 นาท ีจากนั้นด าเนินการประมวลผลคะแนนเพ่ือจัดท าบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 25 -29 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เอกสาร 9 - 10) 
 7) จังหวัด ประกาศการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมา
บริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่                
“โคก หนอง นา โมเดล” โดยขึ้นบัญชีเป็นรายอ าเภอตามที่มีอัตราการจ้างงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
๒๕๖๓ (เอกสาร 11) 
 8) จังหวัด ด าเนินการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล” ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
 9) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส่งส าเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมิน                       
ความเหมาะสมกับต าแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ฯ และประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องถึงกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563  

 4.3 ระดับอ ำเภอ (ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ 575 อ ำเภอ) 
 1) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 575 อ าเภอที่มีอัตราการจ้างงาน ด าเนินการประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครในทุกช่องทาง และติดประกาศ ณ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
 2) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ที่มีอัตราการจ้างงานเป็นหน่วยรับสมัคร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด ก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๓เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาปิดรับสมัคร ด าเนินการรวบรวมเอกสารใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ส่งจังหวัด หรือตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เห็นสมควร (เอกสาร 4) 
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เอกสำรประกอบ 
เอกสำร 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนา
 พ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
 - ผนวก ก รายละเอียดลักษณะงานลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่
             ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
 - ผนวก ข บัญชีสรุปจ านวนพื้นที่และอัตราการจ้างงานรายจังหวัด 
 - ผนวก ค บัญชีสรุปจ านวนพื้นที่และอัตราการจ้างงานรายต าบล 
 - ผนวก ง ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ 

เอกสำร 2 ใบสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่
 ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

เอกสำร 3 ค าสั่งการมอบหมายและมอบอ านาจให้ด าเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตาม
  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

เอกสำร 4 เอกสารประกอบการรับสมัคร 

เอกสำร 5 ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
  ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่  
  ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับจังหวัด 

เอกสำร 6 ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งด้วย
 วิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตาม
 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  

เอกสำร 7 ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลคะแนนในการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งด้วย
 วิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตาม
 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  

เอกสำร 8 ร่างประกาศรายชื่อผู้สมัคร ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความ              
  เหมาะสมกับต าแหน่ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ                                            
  ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่                  
  “โคก หนอง นา โมเดล” 

เอกสำร 9 เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ 

เอกสำร 10 เกณฑ์การพิจารณาการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือก
 บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการ
 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

เอกสำร 11 ร่างประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมา
 บริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

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

 
 



 
 

เอกสำรประกอบกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงเหมำบริกำร  
ปฏิบัติภำรกิจตำมโครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่  

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล” 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทำงกำรรำยงำนจ ำนวนผู้สมัคร 
กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงเหมำบริกำร ปฏิบัติภำรกิจตำมโครงกำรพัฒนำพื้นที่

ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล 
 
 
 

 
 


