ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
*************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการ
สรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ประเภทพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ
สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(รายละเอียดและตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครแนบท้ายประกาศนี้)
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรือ ไล่ อ อกจากราชการ รัฐ วิส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
/(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่....

-2สำหรั บ พระภิ ก ษุ ห รื อ สามเณร ไม่ รั บ สมั ค รสอบ ทั้ งนี้ ต ามหนั งสื อ สำนั ก งาน ก.พ.ที่ นร
0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือสำนักงาน ก.ท.ด่ วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23
มกราคม 2521 และความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมื อง ผู้บริห ารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรื อ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
ประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละ
ตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์ จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (เวลา
๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔00-1218 โดยกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบการ
สมัครที่ลงลายมือชื่อของผู้สมัครรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครฯ โดยกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และ
แนบสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างน้อย 1 ดังนี้
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖
เดือน จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาคุ ณ วุฒิ ก ารศึก ษาหรือ ระเบี ยนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับ รองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ

/(๖) หลักฐานอื่นๆ…

-3(๖) หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบสำคัญ การเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบทหารกองเกิน (สด.๙) ใบรับรองการผ่านงาน
ใบอนุญาตขับรถ พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม ๑๐๐
บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มี
การยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่ วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริต
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครสอบเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เฉพาะสำหรั บ ตำแหน่ งตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัค ร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมั ครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือ ว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ใช้ในการประเมิน
สมรรถนะ
๔.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ใน
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๔.๒ กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรร ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.๐๐ น.เป็นต้นไป
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๔.๓ ให้ผู้เข้ารับการสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
(๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ
สวมเสื้อ กางเกงสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
(๒) นำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวสอบพนักงานจ้างไปในวันสอบด้วย
(๓) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
สอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้าสอบ และคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชาก็ได้
/๕. หลักเกณฑ์….

-4๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแนบท้ายประกาศนี้
๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ
๖๐ โดยการดำเนินการสั่งจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
๗. การประกาศรายชือ่ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๗.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน
สอบที่ ได้ ในวัน ที่ 7 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ท ำการองค์การบริห ารส่ วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสู งเนิ น จังหวัด
นครราชสีมา
๗.๒ องค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบลหนองตะไก้ จะประกาศการขึ้ น บั ญ ชีรายชื่อ ผู้ ส อบแข่งขัน ได้ โดย
เรียงลำดับที่จากผู้ สอบได้คะแนนรวมสู งสุด ลงมาตามลำดับ ในกรณี ที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ก็ให้ ผู้ได้รับเลข
ประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๗.๓ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นไปอันยกเลิ กหรือสิ้นสุดไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับวัน
ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ที่ผ่านการสรรและเลือกสรร เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่
ตรงตามกำหนด องค์การบริหารส่ วนตำบลหนองตะไก้ อาจถอนชื่อผู้นั้ นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้ และถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นอันยกเลิกบัญชีในบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรร
1) ผู้ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์
2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างตามวัน เวลา ที่กำหนด
๘. การทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ ผ่ านการเลื อกสรรจะต้ อ งทำสั ญ ญาจ้างตามที่ อ งค์ การบริห ารส่ ว นตำบลหนองตะไก้ ก ำหนดโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จะพิจารณาเลือกสรรบุคคลผู้ที่มีคะแนนสอบแข่งขันสูงสุดก่อนเป็นอันดับแรก
เพื่อจัดจ้างและแต่งตั้งเป็ นพนั กงานจ้างขององค์การบริห ารส่วนตำบลหนองตะไก้ หากมีการสละสิ ทธิ์จะเรียกผู้ที่มี
คะแนนสอบในลำดับถัดไป
๘.๑ สัญญาจ้างไม่กอ่ นวันที่ ก.อบต.จ.นม. เห็นชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างดังกล่าวในรูปคณะกรรมการโดย
ยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็ นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากมีการแอบอ้างหรือการทุ จริตให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ทราบเพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
/จึงประกาศ…
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕64

(นางสายพิณ เอี่ยมอุไร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

ผนวก ก
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕64
-----------------------------------------------------๑. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด สำนักปลัด อบต.หนองตะไก้
๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติงานระดับต้น ที่ ต้ องใช้ความรู้ความสามารถทางวิช าการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์
เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพั ฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง การบริ ห าร และเสนอข้อคิดเห็ น เพื่ อช่ว ยจัดทำแผนยุ ท ธศาสตร์ แผนพั ฒ นา 3 ปี
แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.4 สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานและประเด็นปัญหาทาง เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และ ส่วน
ราชการต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจน การติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำกระบวนงาน ของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)
1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่ วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิน่ เพื่อนำไปจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/1.8 ศึกษา สำรวจ…

-21.8 ศึกษา สำรวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดทำเอกสารรายงาน
ต่างๆ ทางด้ านการจราจร และด้า นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสั มพันธ์กับการจราจร เพื่อนำมาประกอบในการวางแผนและ
ดำเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร
1.9 ช่วยดำเนินการสำรวจ คำนวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย
สิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก การก่อสร้างนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน
สิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม
1.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพื่อนำไปใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดระเบียบจราจร
1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จาก
สภาวะภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อพื้นที่
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ
โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.2 วางแผนและร่วมดำเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่ม จังหวัดใน
โครงการของหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3 วางแผนการดำเนินงานการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ เผยแพร่ แ ละถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ การจั ด ทำแผนงาน
โครงการ
4.2 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
หรืองานการจราจร เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพื่อเป็น ประโยชน์ต่อ
การค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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-34. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สังคมศาสตร์
การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์
และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์
การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติสังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
สถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ห รือในสาขาวิช าหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์
การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์
และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์หรือในสาขาวิ ชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
5. ความรู้ความสามารถทีต่ ้องการ
1. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) ระดับ 1
1.3 ความรู้ เรื่ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1
1.7 ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล ระดับ 2
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอและถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1
/2.6 ทักษะการเขียนรายงาน…

-42.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1
3.1.5 การทำงานเป็นทีม ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจำสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก ระดับ 1
3.2.2 การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1
6. ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างไม่กอ่ นวันที่ ก.อบต.จ.นม. เห็นชอบ
7. ค่าตอบแทน
1. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
2. ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราค่าตอบแทน 17,500 บาท
3. ปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ อัตราค่าตอบแทน 21,000 บาท
8. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
-----------------------------------------------------

ผนวก ข
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕64
-----------------------------------------------------ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักปลัด
สมรรถนะที่ต้องการ
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ข้อสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนน 50 คะแนน)
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความเรื่องราว
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น ตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูล
ต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย
1.2 วิชาภาษาไทย (คะแนน 50 คะแนน)
เป็ น การทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภ าษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การ
ตีความ การขยายความจากข้อความสั้ นๆ หรือบทความ และให้ พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือ
กลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงความ การสะกดคำ การแต่งประโยคและคำศัพท์
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ข้อสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับงานการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้
(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบั น
(3) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึ ง
ปัจจุบัน
(4) พระราชบัญ ญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
(5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(6) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.25 61
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(7) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(8) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
/(7) ระเบียบ…..

-6(9) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(10) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2546
(11) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมิน ผู้ ส มั ค รสอบเพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ตำแหน่ งหน้ าที่ จากประวัติส่ ว นตั ว ประวั ติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่น
ใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอย่างอื่น เป็นต้น

