
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
----------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง  อ าเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  1  ต าแหน่ง  1 อัตรา 

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๑๘  ข้อ  ๑๙ จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาวง  ดังนี้ 
  ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร   
       1.1  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  จ านวน  1  อัตรา  ดังนี้ 

  (1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     

  ๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
          ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี้ 
    ๑. มีสัญชาติไทย 
    ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี  และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
    ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
     4.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
ในสังคม 
     4.2 วัณโรคในระยะอันตราย 
     4.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นรังเกียจในสังคม 
     4.4 โรคตดิยาเสพติดให้โทษ 
     4.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง      
    ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น
    ๗.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
    ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 
9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 



2 
 

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่น  
  3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้างตามภารกิจให้เป็นไปตามรายละเอียด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง (ภาคผนวก  ก) 

  4. ก าหนด วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

   ให้ผู้จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ท่ีได้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง  
อ าเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่  11-22  มิถุนายน   2561  ในวันและเวลาราชการ  
  5.เอกสารหลักฐานที่ต้องใชส้มัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งน าส าเนาเอกสารหลักฐานฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้องมายื่นในวันสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 
   5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑  นิ้ว จ านวน 3 รูป 
(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน) 
   5.2 ส าเนาแสดงผลการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Tran scrip) และปริญญาบัตร
ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาซึ่งได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยว่าได้ส าเร็จการศึกษาแล้วที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครก่อนวันปิดสมัคร  จ านวน ๑ ฉบับ  
   5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ  ๑ ฉบับ 

5.4  ใบรับรองแพทย์  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน 
ส่วนต าบลก าหนด  ซึ่งออกไม่เกิน ๑  เดือน นับตั้งแต่ตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร 
   5.5  ส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 
   5.6  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล   
(ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ 
  6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมในการสมัคร อัตรา  100  บาท 
   (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 
  7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวงก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย 
   1) ความรู้ของบุคคลในเรื่อง ๆ  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   3) คุณลักษณะอ่ืน  ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ข 
  8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับ
การเลือกสรร 
       องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรรและประกาศ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการเลือกสรร  ในวันที่  26  มิถุนายน  2561   โดยจะปิดประกาศไว้ ณ บอร์ด
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ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง และทางเว็บไซต์ www.Khaowonk.go.th  การตรวจสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/ประกาศก าหนด วัน เวลา ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง โทรศัพท์  0 7795 0733  
  9. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 
  10. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ  
โดยจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับหากได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้
ผู้ที่ ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครล าดับก่อนเป็นผู้อยู่ ในล าดับที่สูงกว่า โดยจะประกาศ ณ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง และทางเว็บไซต์ www.Khaowonk.go.th โดยให้เป็นหน้าที่
ของผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาวง โทรศัพท์  0 7795 0733 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน  1 ปี  นับแต่วันที่ประกาศขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่
แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

11. การบรรจุและแต่งตั้ง 
 ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง

ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕61 

 

                

 

   
             (นายค ารณ  อินทรโท) 
                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.khaowonk/
http://www.khaowonk/


4 
 

ภาคผนวก  ก   
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของต าแหน่งท่ีรับสมัครบุคคลเข้ารับ

การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่  1 มิถุนายน 2561 

......................................................... 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 

1. ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ ท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และ สถานการณ ์

เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร  

1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนก าหนดแผนการ 
ปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  

1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และ โครงการทาง 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 ปี 
แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

1.4 ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานและประเด็นปัญหาทาง เศรษฐกิจ  
การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน หรือก าหนดยุทธศาสตร์  

1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และ ส่วนราชการ 
ต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจน การติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
   1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ เพื่อประกอบการจัดท ากระบวนงาน ของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการ ด าเนินงาน
จากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)  

1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือน าไปจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.8 ศึกษา ส ารวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดท าเอกสารรายงานต่าง  
ๆ ทางด้านการจราจร และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพ่ือน ามาประกอบ ในการวางแผนและ
ด าเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร  

1.9 ช่วยด าเนินการส ารวจ ค านวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย สิ่ง 
อ านวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจาก การก่อสร้าง
นั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดข้ึน  
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1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน 

สิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้ า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่าง โปร่งใสและเป็น
ธรรม  

1.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพ่ือน าไปใช้ เป็น 
ข้อมูลในการจัดระเบียบจราจร  

1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะ 
ภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท า แผนยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเหมาะสม และเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อพ้ืนที่ 

2. ด้านการวางแผน  
2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือ 

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
2.2 วางแผนและร่วมด าเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่ม จังหวัดใน 

โครงการของหน่วยงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค ์ 
2.3 วางแผนการด าเนินงานการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาฯรายจ่ายประจ าปี  

3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความ 

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด  
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
4. ด้านการบริการ  

4.1 รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการจัดท าแผนงาน โครงการ 
4.2 ให้ค า ปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและ แผนหรือ 

งานการจราจร เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  
4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพื่อเป็น ประโยชน์ต่อการ 

ค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

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 าแหน่งนี้ได ้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สังคมศาสตร์ 
การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติสังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส า หรับต าแหน่งนี้ได ้ 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สังคมศาสตร์ 
การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ 
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คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

ระยะเวลาการจ้าง   ไม่เกินคราวละ 4 ปี  

ค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท 
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ภาคผนวก  ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่  1 มิถุนายน 2561 

......................................................... 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
 แบ่งการประเมินออกเป็นสามภาค ดังนี้ 
เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ี ต้องการตามระดับ
ต าแหน่ง ดังต่อไปนี้  

๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  10๐  คะแนน)  โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย  
  เป็นการทดสอบความสามารถทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูล 
ความรู้ ความเข้าใจที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เช่น 

๑.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) เป็น
การทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้  

(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือ 

สังคม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ เป็นต้น  

(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล 
หรือสมมติฐาน  

(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับ 
ตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น  

1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) เป็นการทดสอบความ 
พ้ืนฐานที่เก่ียวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้  

       (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
      (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
       (3) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
       (4) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
         (5) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
       (6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542  
       (7) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
       (8) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
       (9) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546  
       (10) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๘  
       (11) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม 
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1.3 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒0 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการ 

ใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และ
ให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การ
สะกดค าการแต่งประโยค และค าศัพท์ 

1.4 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถ 
ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ และความเข้าใจสาระส าคัญของข้อความในระดับ
เบื้องต้น 
 

๒.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน)  โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย 
  ทดสอบความรู้ ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอบการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2559 

- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

- ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์นโยบายของรัฐบาล กระทรวง 

กรม และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
- ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่ง 

 
๓.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(คะแนนเต็ม  10๐  คะแนน )   

  3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการประเมินบุคคล
โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความ เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้า
กับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถ
พิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 
 
 
 


