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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  อ าเภอบ้านสร้าง   จังหวัดปราจีนบุรี  จะด าเนินการรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง       

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  ประกอบกับมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ประกอบกับอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 
๒๕๔๗  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ดังนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง   
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา  สังกัด ส านักงานปลัดฯ 
1.1  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      จ านวน  1  อัตรา  
 

 

  ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ       
การเลือกสรร  
       ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบทุกต าแหน่งต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทพุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น 

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ  ต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
            (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
             (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
               (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
             (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
             (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน       
พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาท้องถิ่น 
             (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง 
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

/(8) ไม่เป็น... 
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(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ   
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
             (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไป 
ตามผนวก ก  แนบท้ายนี้ 

 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 

 

3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร   
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครได้ท่ี  งานการเจ้าหน้าที่   ส านักงานปลัดฯ     

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง   อ าเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 มีนาคม  2563           
ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3727-1925            
 

4.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
               4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  
                      ๖  เดือน   นับถึงวันปิดรับสมัคร           จ านวน  ๓  รูป 

                         4.2 บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา          จ านวน  ๑  ฉบับ 
               4.3 ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา                 จ านวน  ๑  ฉบับ 
               4.4 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าเป็นไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม ข้อ ๒ (๖)  
                      ซึ่งออกให้ไม่เกนิ  ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน  ๑   ฉบับ 

                         4.๕. วุฒิการศึกษาท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับต าแหน่งที่สมัครฯ  
                                 พร้อมส าเนา                               จ านวน   ๑    ฉบับ 
                          4.6 หนังสือรับรองประสบการณ์จากหน่วยงานหรือนายจ้าง ( ถ้ามี ) จ านวน  ๑      ฉบับ 
                          4.7 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  ใบส าคัญทหารกองเกิน (สด.๑) หลักฐานทะเบียน 
  สมรส,ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล  ฯลฯ                    จ านวน  ๑     ฉบับ     
 4.8 ค่าธรรมเนียมการสมัคร  100  บาท                                                                             
            ส าเนาเอกสารทุกชนิดผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องลงในเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่
ประกอบใบสมัคร พร้อมน าเอกสารและหลักฐานฉบับจริงมาในวันสมัครด้วยผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตรงตามที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้จริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน                                                                                                       

 

   5. เงื่อนไขในการสมัคร  
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ 

มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ        
การสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  
 

/ผู้สมัคร... 
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ผู้สมัครที่ใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ หรือ หลักฐานปลอม จะถูกด าเนินคดีฐาน แจ้งความอันเป็นเท็จต่อ 
เจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 “ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืน
หรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” ทั้งนี้ไม่ว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงจะตรวจพบเมื่อใดก็ตาม 

  

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสรรหาและ 

เลือกสรรสาหรับต าแหน่งที่สมัคร ในอัตราต าแหน่งละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรแล้ว ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 

7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

ก าหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรให้ทราบในวันที่ 23  มีนาคม  2563  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล-       
บางพลวง หรือทางเว็บไซด์ http://www.bangpluang.go.th/ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3727-1925            

 

   8. วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 
มีนาคม  2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง อ าเภอ           
บ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี     
 

9. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่
ได้ ในวันที่  30  มีนาคม  2563   ณ  ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรร  

10. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      หลักสูตรและรายละเอียดการสรรหาและเลือกสรร  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
      - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน ทดสอบโดยการสอบ

ข้อเขียน โดยจะทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน แบบปรนัย จ านวน 5๐ ข้อ  
เริ่มสอบเวลา  ๐๙.3๐ - ๑๐.๓๐ น. รายละเอียดดังนี้   
       1.1 ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
      1.2 ความรู้ในการใช้ภาษาไทย 
      1.3 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น           พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      1.4 ประกาศก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

        ๑.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 

        ๑.6 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด้านระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมที่ จ าเป็นต้องใช้ใน
ส านักงาน 

 
 

/ภาคความรู้... 
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    -ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม  10๐  คะแนน 
ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่งแบบปรนัย จ านวน 
๕๐ ข้อ เริ่มสอบเวลา 10.30 - ๑2.00 น. 
 2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 
  2.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  2.3 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
  2.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
  2.5 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  2.6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  2.7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  2.8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 -  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ อย่าง
อ่ืน เป็นต้น เริ่มสอบเวลา ๑3.๓๐ น. เป็นต้นไป 
   

  11. เกณฑ์การตัดสิน 
 - ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๖๐      

   12. การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรร 
 12.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา

ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 12.๒ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบผ่าน
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก   

 

13. เงื่อนไขการจ้าง 
      - ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ของการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา

และเลือกสรรฯ ในอัตราต าแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
 

  ๑4. ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างไดร้ับค่าตอบแทน ดังนี้ 
- ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ให้ได้รับค่าตอบแทน  15,000.-  บาท 
 
 

/15. การสั่งจ้าง... 
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15. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ตามล าดับที่ที่ได้
ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรีก่อน       
หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด     
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ 

16. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการจ้าง
เป็นพนักงานจ้างปีละ ๒  ครั้ง ตามปีงบประมาณคือ 

ครั้งที่ ๑ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม- ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป 
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน- ๓๐ กันยายน 

  โดยใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ในการประกอบการพิจารณาการเลิกจ้าง 
หรือการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที ่   2    เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 

(นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
ลงวันที่  2  มีนาคม  2563 

**************************************** 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  4   ปี   
ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   (ส านักงานปลัดฯ) 
 

(๑)  หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 
ท างาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม เพื่อน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
 1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนก าหนดแผนการ 
ปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
 1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และ 
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
แผนพัฒนา 3 ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 1.4 ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน หรือก าหนดยุทธศาสตร์ 
 1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และส่วนราชการ
ต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
 1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ เพ่ือประกอบการจัดท ากระบวนงาน 
ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการ 
ด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART) 
 1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
น าไปจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.8 ศึกษา ส ารวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดท า 
เอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้านการจราจร และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพ่ือน ามาประกอบ 
ในการวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร 
 1.9 ช่วยด าเนินการส ารวจ ค านวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย สิ่ง       
อ านวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการก่อสร้างนั้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
 1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน
สิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้ า เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
 1.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลใน
การจัดระเบียบจราจร 

/1.12 ประสานงาน... 
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  1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะ
ภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
พ้ืนที่ 
  2. ด้านการวางแผน 
  2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน 
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  2.2 วางแผนและร่วมด าเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่ม 
จังหวัดในโครงการของหน่วยงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  2.3 วางแผนการด าเนินงานการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาฯรายจ่ายประจ าปี 
  3. ด้านการประสานงาน 
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4. ด้านการบริการ 
  4.1 รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน 
โครงการ 
  4.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนหรืองาน
การจราจร เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
  4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.       
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
  2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ 
การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์
และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 (4)  อัตราค่าตอบแทน 
  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ      ๑๕,0๐๐    บาท 
  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ       -        บาท 

 
 
 
 

/หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
สรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)             
    1.1 ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง 
    1.2 ความรู้ในการใช้ภาษาไทย 
    1.3 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    1.4 ประกาศก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      ๑.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.๒๕๒๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

      ๑.6 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด้านระบบปฏิบัติการ 
และโปรแกรมที่ จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน 
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(ภาค ข)  
    2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2560 
 2.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 2.3 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 2.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 2.5 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 2.6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
 2.7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
 2.8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
3. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์)   
    3.๑  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
    3.๒  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    3.๓  มนุษยสัมพันธ์ 
    3.๔  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
    3.๕  พฤติกรรมในภาพรวม 

10๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

สอบ (ปรนัย)  ๕๐  ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบ (ปรนัย)  ๕๐  ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 



รวม 30๐  
 

 
 
 
 


