
 
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเป�นพนักงานจ!าง 

……………………………… 
 

  ด�วยองค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�  อําเภอป�าบอน  จังหวัดพัทลุง จะดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพ่ือสั่งจ�างและแต�งต้ังเป&นพนักงานจ�าง จํานวน 2 อัตรา   
    อาศัยอํานาจตามความในหมวด 4 ข�อ 18, 19, 20 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส�วนตําบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) เรื่อง หลักเกณฑ	และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ�าง ลงวันท่ี    
30 มิถุนายน 2547 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป<จจุบัน องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป&นพนักงานจ�างขององค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� ดังต�อไปนี้ 

1. ตําแหน�งท่ีรับสมัคร 
ประเภท   พนักงานจ�างตามภารกิจ   จํานวน 1 ตําแหน�ง 
            ตําแหน�งผู�ช�วยนักวิเคราะห	นโยบายและแผน   จํานวน 1  อัตรา 

  ประเภท   พนักงานจ�างท่ัวไป  จํานวน  1 ตําแหน�ง  
   ตําแหน�งคนงานท่ัวไป  จํานวน  1 อัตรา 

 

  2. ผู!ซ่ึงจะได!รับการจ!างเป�นพนักงานจ!าง ต!องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต!องห!าม ดังต�อไปนี้ 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  

     ผู� ซ่ึงจะได�รับการจ�างเป&นพนักงานจ�างต�องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม�มีลักษณะต�องห�าม                                                                           
ตามหมวด 1 ข�อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง)    
เรื่อง หลักเกณฑ	และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ�างลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2547 ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดปDบริบูรณ	และไม�เกินหกสิบปD 
(3) ไม�เป&นบุคคลล�มละลาย 
(4)   ไม�เป&นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถ หรือจิตฟ<GนเฟHอน 

ไม�สมประกอบหรือเป&นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป&นลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�น สําหรับพนักงาน
ส�วนตําบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต�อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป&นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป&นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม�เป&นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีในพรรค-
การเมือง 

(6) ไม�เป&นผู�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารท�องถ่ิน คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน 
(7) ไม�เป&นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให�จําคุกเพราะกระทําความผิด      

ทางอาญา เว�นแต�เป&นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

/(8) ไม�เป&น... 
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(8) ไม�เป&นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

(9) ไม�เป&นข�าราชการหรือลูกจ�างของส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถ่ิน 
   สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม�สามารถสมัครและไม�อาจให�เข�ารับการสรรหาและเลือกสรร
เพ่ือแต�งต้ังเป&นพนักงานจ�างได� ท้ังนี้ ตามหนังสือ ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 ออกตาม
ความในข�อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี  22 กันยายน 2521 หากสมัครแล�วบวชเป&นพระภิกษุหรือ
สามเณรในภายหลังระหว�างดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ก็จะไม�อนุญาตให�เข�ารับการสรรหาและเลือกสรร 
หากยังครองสมณเพศอยู� ในวันสรรหาและเลือกสรร   

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  
  พนักงานจ!างตามภารกิจ  ตําแหน�ง  ผู!ช�วยนักวิเคราะห�นโยบายและแผน  จะต�องมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  ดังนี้ 
  มีคุณวุฒิอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้  
  1. ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร	 การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร	 รัฐศาสตร	 เศรษฐศาสตร	 บริหาร สถิติ สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร	 คณิตศาสตร	และสถิติ  สังคมศาสตร	และพฤติกรรมศาสตร	  หรือในสาชาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี 
ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป&นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� 

  2.  ได�รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร	 การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร	 รัฐศาสตร	 เศรษฐศาสตร	 บริหาร สถิติ สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร	 คณิตศาสตร	และสถิติ  สังคมศาสตร	และพฤติกรรมศาสตร	  หรือในสาชาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป&นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� 

  3. ได�รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร	 การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร	 รัฐศาสตร	 เศรษฐศาสตร	 บริหาร สถิติ สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร	 คณิตศาสตร	และสถิติ  สังคมศาสตร	และพฤติกรรมศาสตร	  หรือในสาชาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี 
ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป&นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได�  

พนักงานจ!างท่ัวไป  ตําแหน�ง  คนงานท่ัวไป จะต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง ดังนี้ 
มีความรู� ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี  
 

                    อนึ่ง ให�ผู�สมัครตรวจสอบและรับรองว�าเป&นผู� ท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครฯ หากภายหลังปรากฏว�ามีผู�สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล�าว           
ไม�ครบถ�วน องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�จะถือว�าเป&นผู�ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครฯ และไม�มีสิทธิได�รับ
การแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งพนักงานจ�าง  
 

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หน!าท่ีและความรับผิดชอบ และค�าตอบแทน 
    (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 

 
 
 

/4. กําหนด... 
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4. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ผู�ประสงค	ท่ีจะสมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือแต�งต้ังเป&นพนักงานจ�างให�ยื่น

ใบสมัครพร�อมหลักฐานด�วยตนเอง โดยกําหนดรับสมัคร ตั้งแต�วันท่ี 2 – 9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 
16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ สํานักงานปลัด องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� และสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ีท่ีทําการ องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�  โทร 074-673908 ต�อ 15 
 

5. เอกสารและหลักฐานท่ีใช!ในการสมัคร ผู�สมัครต�องยื่นใบสมัครด�วยตนเองต�อเจ�าหน�าท่ี             
รับสมัคร พร�อมเอกสารและหลักฐาน ดังต�อไปนี้ 

(1) สําเนาคุณวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน (ถ�ามี)  โดยจะต�องสําเร็จการศึกษา
และได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีปSดรับสมัคร จํานวน 1 ชุด 

(2) สําเนาทะเบียนบ�านฉบับเจ�าบ�าน จํานวน 1 ฉบับ 
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
(4) รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก และไม�ใส�แว�นตาดํา  ขนาด ๑ นิ้ว ถ�ายครั้งเดียวกันไม�เกิน ๑ ปD  

(นับถึงวันรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป และให�ผู�สมัครลงนามหลังรูปถ�ายด�วย 
(5) ใบรับรองแพทย	ปริญญา ซ่ึงแสดงว�าไม�เป&นโรคท่ีต�องห�ามตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนด

โรคท่ีเป&นลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�นสําหรับพนักงานส�วนตําบล (แพทย	ออกให�ไม�เกิน ๑  เดือน)  จํานวน ๑ ฉบับ  
(6) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆเช�น ใบทหารกองเกิน (สด.9) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส/หย�า  
(7) เอกสารทุกฉบับให�ใช�กระดาษ A๔ และรับรองสําเนาถูกต�องทุกฉบับ   

 

6. ค�าธรรมเนียมในการสมัคร  
     ผู�สมัครจะต�องเสียค�าธรรมเนียมการสมัครในอัตราตําแหน�งละ 100 บาท โดยชําระในวันสมัคร 
(เม่ือสมัครแล�วค�าธรรมเนียมการสมัครจะไม�คืนให�ไม�ว�ากรณีใดๆ) 

 

7. การประกาศรายช่ือผู!มีสิทธิเข!ารับการสรรหาและเลือกสรร  
     องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาและเลือกสรร       
ในวันท่ี  11 ตุลาคม  2561 โดยปSดประกาศไว� ณ ปYายประชาสัมพันธ	องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�  หรือ
สอบถามทางโทรศัพท	ได�ท่ีหมายเลข 074-673908 ต�อ 15      
  

8. กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสรรหาและเลือกสรร 
               กําหนดสอบข�อเขียน ประกาศผลการสอบข�อเขียน และสอบสัมภาษณ	 ณ  ท่ีทําการองค	การบริหาร-
ส�วนตําบลวังใหม� ในวันท่ี  12  ตุลาคม  2561  ดังนี้ 
 8.1  ตําแหน�ง ผู!ช�วยนักวิเคราะห�นโยบายและแผน                
 เวลา 09.30 - 10.30 น.  สอบภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  
  เวลา 10.30 - 12.00 น. สอบภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข)  
                เวลา 13.30  น. เป&นต�นไป สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (สัมภาษณ	) 
 8.2  ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป    
                เวลา 10.00  น. เป&นต�นไป สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (สัมภาษณ	) 
 

  9. การประกาศรายช่ือผู!ผ�านการสรรหาและเลือกสรร 
               องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� จะประกาศรายชื่อผู�ผ�านการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ี 16        
ตุลาคม 2561 โดยปSดประกาศไว�  ณ  ปYายประชาสัมพันธ	องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 

 

/10.หลักเกณฑ	... 
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10. หลักเกณฑ�และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
     (รายละเอียดตามภาคผนวก ข) 
 

11. เกณฑ�การตัดสิน 
       การตัดสินว�าผู�ใดเป&นผู�ผ�านการเลือกสรร  ให�ถือเกณฑ	ว�าต�องเป&นผู�ผ�านการประเมินสมรรถนะ คะแนน  
ในแต�ละภาคท่ีประเมินตามหลักสูตรไม�ต่ํากว�าร�อยละ 60 
 

 12. การข้ึนบัญชีผู!ผ�านการเลือกสรร 

       12.1 การข้ึนบัญชีผู�ผ�านการเลือกสรร จะเรียงลําดับท่ีจากผู�สอบได�คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับถึงตํ่าสุด ในกรณีท่ีผู�สอบได�คะแนนรวมเท�ากัน ผู�สอบได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง
มากกว�า เป&นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า ถ�าได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�งเท�ากัน ผู�ได�คะแนนความรู�
ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งมากกว�าเป&นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า ถ�าได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�
เฉพาะตําแหน�งเท�ากัน ผู�ท่ีได�คะแนนในภาคความรู�ความสามารถท่ัวไปมากกว�าเป&นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า      
ถ�ายังคงได�คะแนนเท�ากันอีกก็ให�ผู�ท่ีได�รับเลขประจําตัวสอบก�อนเป&นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า 
      12.2 การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� จะประกาศ
รายชื่อผู�ผ�านการเลือกสรร โดยเรียงลําดับท่ีจากผู�ท่ีได�คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับถึงตํ่าสุด การข้ึนบัญชีผู�ผ�าน
การเลือกสรร จะมีอายุไม�เกิน 1 ปD นับต้ังแต�วันประกาศรายชื่อผู�ผ�านการเลือกสรร เว�นแต� องค	การบริหารส�วน
ตําบลวังใหม� จะมีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป&นพนักงานจ�างในตําแหน�งเดียวกันอีก และได�มีการข้ึนบัญชี
ผู�ผ�านการเลือกสรรไว�ใหม�แล�วให�ถือว�าบัญชีข้ึนไว�ก�อนเป&นอันยกเลิก 
      12.3 ในกรณีท่ีมีผู�ผ�านการเลือกสรรมากกว�าจํานวนอัตราว�าง และภายหลังมีอัตราว�างในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล�ายคลึงกัน ซ่ึงองค	การบริหารส�วนตําบลพิจารณาแล�วเห็นว�าสามารถใช�บุคคลท่ีมี
สมรรถนะในเรื่องเดียวกันได� นายกองค	การบริหารส�วนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
ส�วนตําบลก็อาจพิจารณาสั่งจ�างผู�ผ�านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู�ผ�านการเลือกสรรท่ียังไม�หมดอายุก็ได� 
 13. การส่ังจ!างและแต�งตั้ง 
       องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� จะสั่งจ�างและแต�งต้ังผู�ท่ีผ�านการเลือกสรรในตําแหน�ง พนักงาน
จ�างตามภารกิจ  ระยะเวลาการจ�างไม�เกินคราวละ 3 ปD และพนักงานจ�างท่ัวไป ระยะเวลาจ�างไม�เกินคราวละ  
1 ปD ตามลําดับท่ีท่ีได�ประกาศข้ึนบัญชีไว� และได�ตรวจสอบแล�วว�าผู�ท่ีได�รับการสั่งจ�างเป&นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไป
ของพนักงานจ�าง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตามท่ี ก.อบต. กําหนด ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบภายหลัง
ว�าผู�ผ�านการเลือกสรรเป&นผู�ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม�ตรงตามท่ีกําหนด องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�  
อาจถอนรายชื่อนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู�ท่ีผ�านการเลือกสรร  สําหรับการแต�งต้ังพนักงานจ�างตามภารกิจ
องค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�จะสั่งจ�างเม่ือได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัด
พัทลุงแล�วเท�านั้น 

       จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน 

      ประกาศ ณ วันท่ี   18  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 
 
  
 

      
 

                       (นางจิราวรรณ    เพชรตีบ) 
                  นายกองค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 

 
 



 
 
 

เอกสารแนบท!ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเป�นพนักงานจ!าง 

 
 

1. ช่ือตําแหน�ง   ผู!ช�วยนักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
สังกัด    สํานักงานปลัด  องค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 
ประเภทพนักงานจ!าง  พนักงานจ!างตามภารกิจ (ระยะเวลาจ�างไม�เกินคราวละ 3 ปD) 
 
หน!าท่ีและความรับผิดชอบหลัก  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ช�วยผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการ ใน
การทํางาน ปฏิบัติงานด�านวิเคราะห	นโยบายและแผนหรือด�านวิจัยจราจร ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต�าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด!านการปฏิบัติการ 
   1.1 รวบรวม วิเคราะห	 และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ	
เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพ่ือนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเปYาหมายขององค	กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเพ่ือวางแผนกําหนด
แผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให�สามารถบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว� 
  1.2 รวบรวมข�อมูล และศึกษาวิเคราะห	เบ้ืองต�น เก่ียวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ	ของ
องค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกําหนดแผนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการให�สามารถบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว�  
   1.3 วิเคราะห	นโยบายขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข�อคิดเห็น เพ่ือช�วยจัดทําแผนยุทธศาสตร	แผนพัฒนา 3 ปD 
แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได�ตามวัตถุประสงค	ท่ีตั้งไว� 
   1.4 สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข�อมูลการดําเนินงานและประเด็นป<ญหาทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม เพ่ือเป&นข�อมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร	 
   1.5 ศึกษาวิเคราะห	ความสัมพันธ	ระหว�างยุทธศาสตร	และนโยบายของรัฐบาล และส�วน
ราชการต�าง ๆ เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร	และนโยบาย ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลให�สอดคล�องไปในแนวทางเดียวกัน 
   1.6 ประสานและรวบรวมข�อมูลท่ีจําเป&นต�าง ๆ เพ่ือประกอบการจัดทํากระบวนงานของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห	ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใช�จ�ายงบประมาณ (Perfomance Assessment Rating Tool-PART)  
   1.7 ประสานและรวบรวมข�อมูลจากหน�วยงานต�างๆ ท้ังในและนอกองค	กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน เพ่ือนําไปจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร	 (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
   1.8 ศึกษา สํารวจ รวบรวมสถิติข�อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห	 วิจัยและจัดทําเอกสารรายงาน
ต�างๆ ทางด�านการจราจร และด�านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องสัมพันธ	กับการจราจร เพ่ือนํามาประกอบในการวางแผน
และดําเนินการแก�ป<ญหา หรือปรับปรุงการจราจร 
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   1.9 ช�วยดําเนินการสํารวจ คํานวณโครงสร�าง และประมาณราคาค�าก�อสร�างซ�อมแซม รื้อย�าย 
สิ่งอํานวยความสะดวกในระบบขนส�งสาธารณะทางบก รวมท้ังประมาณการผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
ก�อสร�างนั้น เพ่ือให�สอดคล�องกับงบประมาณท่ีได�รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาป<ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
   1.10 ช�วยตรวจสอบสัญญาของผู�รับเหมาเอกชนในการก�อสร�าง ซ�อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน
สิ่งก�อสร�างทางด�านการจราจรท้ังทางบกและทางน้ํา เพ่ือให�ถูกต�องตามกฎหมายท่ีกําหนดไว�อย�างโปร�งใสและ
เป&นธรรม 
   1.11 ช�วยพัฒนาระบบจราจร ร�วมศึกษาหาข�อมูลเก่ียวกับเส�นทางจราจร เพ่ือนําไปใช�เป&น
ข�อมูลในการจัดระเบียบจราจร 
  1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข�อมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผ�านมาจาก
สภาวะภายนอก จากนโยบายขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือจัดทําแผน
ยุทธศาสตร	และแผนพัฒนา 3 ปD และแผนปฏิบัติการประจําปDขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีเหมาะสมและ
เป&นประโยชน	สูงสุดต�อพ้ืนท่ี  

2. ด!านการวางแผน 
    2.1 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร�วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน�วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให�การดําเนินการเป&นไปตามเปYาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
  2.2 วางแผนและร�วมดําเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค	กร และกลุ�มจังหวัดใน
โครงการของหน�วยงานเพ่ือให�การดําเนินงานเป&นไปตามวัตถุประสงค	 

3. ด!านการประสานงาน 
   3.1 ประสานการทํางานร�วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน�วยงาน เพ่ือให�เกิด
ความร�วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
   3.2 ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก�บุคคลหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือสร�างความเข�าใจหรือความร�วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 

4. ด!านการบริการ 
   4.1 รวบรมข�อมูล เพ่ือเผยแพร�และถ�ายทอดองค	ความรู�ท่ีเก่ียวกับการจัดทําแผนงานโครงการ 
  4.2 ให�คําปรึกษา แนะนํา ตอบป<ญหา และชี้แจงเรื่องต�าง ๆ เก่ียวกับงานนโยบายและแผน
หรืองานการจราจร เพ่ือแก�ป<ญหาในการปฏิบัติงาน 
  4.3 จัดเก็บข�อมูลต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานค�นคว�าวิจัยด�านการจราจร เพ่ือเป&นประโยชน	ต�อ
การค�นคว�าวิจัยและให�บริการข�อมูลกับประชาชน หน�วยงานหรือส�วนราชการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
 
ค�าตอบแทน  

- ได�รับค�าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท  
 

************************************** 
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ช่ือตําแหน�ง   คนงานท่ัวไป 
สังกัด    สํานักงานปลัด  องค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 
ประเภทพนักงานจ!าง  พนักงานจ!างท่ัวไป (ระยะเวลาจ�างไม�เกินคราวละ 1 ปD) 
หน!าท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
 ปฏิบัติหน�าท่ีท่ีใช�แรงงานท่ัวไป  ช�วยปฏิบัติงานต�างๆภายในสํานักงานปลัด  ตลอดจนรวมไปถึงการ
ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน  และรวมไปถึงบริเวณพ้ืนท่ีสํานักงานองค	การบริหารส�วนตําบลวังใหม�  
และคอยให�บริการแก�ประชาชน  อํานวยความสะดวก  ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย  
ค�าตอบแทน  
 -  ได�รับค�าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(1,000 บาท) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
เอกสารแนบท!ายประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลวังใหม� 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเป�นพนักงานจ!าง 
 
 
 

1. ช่ือตําแหน�ง   ผู!ช�วยนักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ  แบ�งออกเป�น 3 ภาค  ดังต�อไปนี้ 
 ก.  ภาคความรู!ความสามารถท่ัวไป  ข�อสอบปรนัย  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

- ทดสอบความรู�ความสามารถวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร	  การคิดหาเหตุผล 
ความสามารถในการใช�ภาษา โดยการให�สรุปความ หรือตีความจากข�อความสั้นๆ หรือบทความ และให�
พิจารณาเลือกใช�ภาษาในรูปแบบต�างๆ จากกลุ�มคํา ประโยคหรือข�อความสั้นๆ ท่ีเหมาะสม 

- ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ	ป<จจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 
 - พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
  - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค	การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552  
 - พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ	และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

- หลักเกณฑ	และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ�าง 
 ข.  ความรู!ความสามารถท่ีใช!เฉพาะตําแหน�ง ข�อสอบปรนัย (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

- รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค	การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม

ถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 
      - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค	กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
พ.ศ. 2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีงบประมาณขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.  
2541 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

- ความรู�เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ค. สอบสัมภาษณ� ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

- ทดสอบโดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ี จากประวัติ
ส�วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู�เข�าสอบ และจากการ
สัมภาษณ	   เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น   ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน	ในการปฏิบัติงาน       
ในหน�าท่ี  ความสามารถ ประสบการณ	 ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ	 ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม      
การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม  ความคิดริเริ่มสร�างสรรค	  ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอย�างอ่ืน  เป&นต�น 

 
 

(ภาคผนวก ข) 
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2. ช่ือตําแหน�ง   คนงานท่ัวไป 
หลักสูตรและวิธีการประเมินสมรรถนะ   
 พนักงานจ!างท่ัวไป ตําแหน�ง คนงานท่ัวไป  จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน�ง (สอบสัมภาษณ	) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีหลักเกณฑ	ดังนี้ 

- ทดสอบโดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ี จากประวัติส�วนตัว 
ประวัติการศึกษา   ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู�เข�าสอบ และจากการสัมภาษณ	   
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น ความรู� ท่ีอาจใช�ประโยชน	ในการปฏิบัติงาน ในหน�าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ	 ท�วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ	 ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข�ากับ
ผู�ร�วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค	 ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย�างอ่ืน   
เป&นต�น 
 


