
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 

........................................................... 
 ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  มีความประสงค์ จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปี งบประมาณ  ๒๕64           
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2547 หมวด 4 การสรรหา และการ
เลือกสรร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้    
     

๑.  ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง  
 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด        
ส านักปลัด จ านวน 1  อัตรา รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ ปรากฏตาม 
(ภาคผนวก ก.) แนบท้ายประกาศฯ นี้ 
๒.   คุณสมบัติท่ัวไป  ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์ก าหนดให้ผู้ที่จะได้รับการจ้าง 

1.1 เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน           

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงาน   
ส่วนต าบล ดังนี้ 
       (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
       (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
         (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
       (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
       (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 

          (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง อาญา เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
         (๙) ไม่ เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ      
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
 

                          - 2 -  /2. การรับสมัคร... 
  

 



  - 2 – 
 

  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละ
ต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้         
๓. การรับสมัครสอบและสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับ/ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564  ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564  เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องส านักปลัด     
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  อ าเภอตะโกตาพิ  จังหวัดบุรีรัมย์  เว้นวันหยุดราชการ     

๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
          อัตราค่าสมัคร  จ านวน 100 บาท  และจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ  

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร  
๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน  
    นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก      จ านวน    ๓   รูป 
๒. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา     จ านวน    ๑  ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา     จ านวน    ๑  ฉบับ 
๔. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าเป็นไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม ข้อ ๒ (๖) ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน    
    นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย      จ านวน    ๑  ฉบับ 
๕. วุฒิการศึกษาท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก พร้อมส าเนา                                       

                                                                       จ านวน    ๑  ฉบับ 
๖. หนังสือรับรองประสบการณ์จากหน่วยงานหรือนายจ้าง ( ถ้ามี )       จ านวน    ๑  ฉบับ 
๗. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  ใบทหารกองเกิน (สด.๑) ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ                           
ชื่อสกุล  พร้อมส าเนา                                               จ านวน    ๑   ฉบับ                                                                 

           ส าเนาเอกสารทุกชนิดผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องลงในเอกสารหลักฐานทุกฉบับ            
ที่ประกอบใบสมัคร พร้อมน าเอกสารและหลักฐานฉบับจริงมาในวันสมัครด้วยผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตรงตามที่ก าหนดในประกาศ
ฉบับนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน                                                                                                       

กรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้หรือตามข้อความที่แจ้งในใบสมัคร
หรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้องครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ จะไม่รับสมัครหรือถอน
ชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  

๖. อัตราค่าตอบแทน ระยะเวลาการจ้าง และสิทธิประโยชน์อื่น 
 อัตราค่าตอบแทน 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  สังคมศาสตร์        
การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์
และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 15,000.- บาท 
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 ระยะเวลาการจ้าง 
      ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน  4  ปี  
๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ผลการสอบ และระเบียบท่ีเกี่ยวกับการสอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพ่ือด าเนินการสรร
หาและเลือกสรร ดังนี้ 

7.1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ ในวันที่ 15 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564  
7.2 สอบภาค ก และ ข ในวันที ่19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00–16.00 น.  
7.3 ประกาศผลสอบภาค ก และภาค ข ในวันที่  20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
7.4 สอบสัมภาษณ (ภาค ค) ในวันที่  22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.00-12.00 น.   

  7.5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 25 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564  
จะปิดประกาศให้ทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และ
ประกาศให้ทราบทางเฟสบุ๊ค เว็บไซต์  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ     

๘. วิธีการสอบคัดเลือก วิธีการคัดเลือก 
      ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้ 
                             - ความรู้ความสามารถทั่วไป   (10๐ คะแนน )      
                    - ความรู้เฉพาะต าแหน่ง        (100  คะแนน)   
                             - สอบสัมภาษณ์                 (10๐ คะแนน)  

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว ประวัติการ
ท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบคัดเลือกทั้งนี้อาจใจใช้วิธีอ่ืนอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ  ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ                    

๙. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับจาก

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกได้
คะแนนความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

๑๐. การประกาศผลสอบและข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
 ประกาศผลสอบวันที่  21 เดือน มกราคม 2564 และขึ้นบัญชีรายชื่อมีอายุ ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเว้นแต่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ จะมีการ
สอบคัดเลือกเพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งในต าแหน่งเดียวกันอีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกไว้ใหม่แล้วให้ถือว่า
การประกาศบัญชีรายชื่อเดิมเป็นอันยกเลิก  

๑๑. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ตามล าดับที่ที่ได้ประกาศขึ้น      
บัญชีไว้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ ก่อน หากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกตาพิ  อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้  
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๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการจ้างเป็น
พนักงานจ้างปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณคือ 

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

 โดยใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ในการประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน  
การเลิกจ้าง หรือการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง 
 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

       ประกาศ  ณ วันที่  16  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
 
 
                                                    (ลงชื่อ)     นรินทร์  เรือนประโคน      
                                                                 (นายนรินทร์  เรือนประโคน) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร              
เป็นพนักงานจ้าง 

 ลงวันที่  16  เดือน ธันวาคม  2563 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร/อัตราค่าตอบแทน 

...................................................................... 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

   ต าแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 

   ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

   หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการ ท างาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การ
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
  1.1 รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และ  สถานการณ์
เศรษฐกิจการเมืองและสังคม เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
   1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนก าหนดแผนการ ปฏิบัติงานหรือ
โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  
  1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และ โครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 ปี 
แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
  1.4 ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานและประเด็นปัญหาทาง  เศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน หรือก าหนดยุทธศาสตร์  
  1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และ  ส่วนราชการ
ต่างๆ เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจน  การติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  
  1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ เพ่ือประกอบการจัดท ากระบวนงาน  ของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการ ด าเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ (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 า เอกสารรายงานต่าง ๆ 
ทางด้านการจราจร และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพ่ือน ามาประกอบ  ในการวางแผนและ
ด าเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร  
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  1.9 ช่วยด าเนินการส ารวจ ค านวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย สิ่ง
อ านวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก การก่อสร้างนั้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดข้ึน  
  1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน
สิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้ า เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่าง  โปร่งใสและเป็น
ธรรม  
  1.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพ่ือน าไปใช้ เป็นข้อมูล
ในการจัดระเบียบจราจร  
  1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะ
ภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท า  แผนยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม  และเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อพ้ืนที ่
 2. ด้านการวางแผน  
  2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน  หรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
  2.2 วางแผนและร่วมด าเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่ม  จังหวัดใน
โครงการของหน่วยงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
  2.3 วางแผนการด าเนินงานการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาฯรายจ่ายประจ าปี  
 3. ด้านการประสานงาน  
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้  เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

  3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่  เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

 4. ด้านการบริการ  
  4.1 รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการจัดท าแผนงาน โครงการ  
  4.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและ  แผนหรือ
งานการจราจร เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  
  4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพ่ือเป็น  ประโยชน์ต่อการ
ค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง  

 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  สังคมศาสตร์ การ
วางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
สถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
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    อัตราค่าตอบแทน 
  ผู้มีได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
สังคมศาสตร์  การวางแผน วิจัยทางสั งคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  บริหาร สถิติ  สั งคมวิทยา  
ประชากรศาสตร์  คณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ  สั งคมศาสตร์ และ พฤติ ก รรมศาสตร์  ได้ รับค่ าตอบแทนใน                             
อัตราเดือนละ 15,000.-  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  ข 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร              

เป็นพนักงานจ้าง 
 ลงวันที่ 16 เดือน ธันวาคม  2563 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

.......................................................................................  

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้   

สมรรถนะ 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

วิธีการประเมิน 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
   (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) รายละเอียดเกี่ยวกับการ
สอบมีดังต่อไปนี้ 

(1.1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และ 
สรุปผล 

ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และ 
สรุปผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ เรื่องราว 
ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น จากข้อมูล
สมมติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล โดยอาศัยข้อมูลด้าน
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ โดยค านึงถึงระดับความรู้ 
ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 
  (1.2) วิชาภาษาไทย 
            ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือ
บทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จาก
ค าหรือกลุ่มค า ประโยค หรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบ
โดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้
ความสามารถของต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งด้วย 
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ   
มีดังต่อไปนี้ 
  (2.1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  (2.2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน     
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  (2.3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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/(2.5) พระราชบัญญัติ.. 
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สมรรถนะ 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

วิธีการประเมิน 

 (2.5) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 (2.6)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน 
  (2.7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  (2.8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  (2.9) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 (2.10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3)       
พ.ศ. 2561 
  (2.11) ระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่เข้ารับการ 
สรรหา 
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม  
100 คะแนน)  รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบมีดังต่อไปนี้ 
  - ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น ประเมินบุคคล
โดยตั้งสถานการณ์จ าลอง การปฏิบัติงานจริง ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการฯ ก าหนดในวันสอบ  และพิจารณาจาก
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์  
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 
 

รวมทั้งหมด 300  
 
 

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



ภาคผนวก  ค 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร              

เป็นพนักงานจ้าง 
 ลงวันที่  16  เดือน ธันวาคม  2563 

ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครฯ วันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
...................................................................... 

 
วัน-เดือน-ปี ก าหนดการ หมายเหตุ 

16  ธันวาคม  2563  ประกาศรับสมัครสอบฯ ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกตาพิ 4 – 14 มกราคม 2563 รับสมัครสอบฯ  

15  มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ  
19  มกราคม 2563 ด าเนินการสอบภาค ก และภาค ข  
20  มกราคม 2563 ประกาศผลการสอบภาค ก และภาค ข  
22  มกราคม 2563 ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)  
25  มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
26  มกราคม 2563 รายงาน ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป    
บรรจุแต่งตั้ง เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.อบต. 

จังหวัดบุรีรัมย์  
 

 
 

                               ตารางสอบ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
วัน-เดือน-ปี/และเวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 
19  มกราคม 2563 

เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 

(ภาค ก.) 
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

 19  มกราคม 2563 
เวลา 13.00 น. – 15.00 น. 

สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

22  มกราคม 2563 
เวลา 10.00 น. – 12.00 น. 

สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค.) 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 
 
 

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



 
 
 
 

ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 

........................................................... 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สังกัด ส านักปลัด เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ ตามประกาศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโกตาพิ  ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยจะเริ่มรับสมัครในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564  นั้น     
 

  เนื่องจาก ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)       
ในประเทศไทยทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ จึงขอยกเลิกการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สังกัดส านักปลัด เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน   
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

       ประกาศ  ณ วันที่  30  เดอืน ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
 
 
                                                    (ลงชื่อ)      นรินทร์  เรือนประโคน  
                                                                 (นายนรินทร์  เรือนประโคน) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
 

 
 
 
 

 


