ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
*******************
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งต่างๆ ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
- ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

จานวน 1 อัตรา (ภาคผนวก ๑)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จานวน 2 ตาแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จานวน 1 อัตรา (ภาคผนวก 2)

- ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

จานวน 1 อัตรา (ภาคผนวก 3)

พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
- ตาแหน่ง คนงาน

จานวน 3 อัตรา

(ภาคผนวก 4)

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัคร ตามแนบท้ายประกาศนี้

- ๒ ๓. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ ที่ ก องการเจ้ า หน้ า ที่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อ่ า งทอง หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข
๐ – ๓๕๘๗ - ๓๓๐๑ ต่อ ๔๐7 - ๘ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕61 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ในวัน
เวลาราชการ สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๔. ค่าธรรมเนียม เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๔.๒ ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริงและสาเนา
พร้อมรับรองความถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๔) ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.๙) (ถ้ามี)
(๕) ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
(ถ่ายครั้งเดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร
(๖) ใบรับรองแพทย์ (แพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน) แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
(๗) หนังสือรับรองการทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงาน ที่ได้
ปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี (สาหรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้มีทักษะ) ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
(๘) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามที่กรมการขนส่งกาหนด (สาหรับสมัครพนักงาน
จ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
(๙) หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เอกสารแสดงการสมรสหรือ
เอกสารหลักฐานการหย่า (ถ้ามี)
สาหรับการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับ
สมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณี ที่ มี ค วามผิ ด พลาดอั น เกิ ด จากผู้ ส มั ค รไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ผ ลใดๆ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่ าว
หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และวันเลือกสรร
๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
องค์การบริหารส่ วนจังหวัดอ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการเลื อกสรร
ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
1) การประเมิ น สรรถนะโดยการทดสอบตั ว อย่ า งงาน (ภาคปฏิ บั ติ ) ส าหรั บ การ
เลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จะประกาศฯ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561
2) การประเมิน สรรถนะโดยการสอบสั มภาษณ์ ส าหรั บการเลื อ กสรรและสรรหา
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จะประกาศฯ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561

- ๓ ๕.๒ กาหนดวันเลือกสรร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อ่ า งทอง ก าหนดการด าเนิ น การเลื อ กสรรและสรรหา
พนักงานจ้าง แบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
1) การประเมินสรรถนะโดยการทดสอบตัวอย่างงาน (ภาคปฏิบัติ) สาหรับตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จะดาเนินการเลือกสรรและสรรหา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา
09.30 น. เป็นต้นไป
2) การประเมิน สรรถนะโดยการสอบสั มภาษณ์ ส าหรั บการเลื อ กสรรและสรรหา
พนั กงานจ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ้างทั่วไป จะดาเนินการเลื อกสรรและสรรหา ในวันที่ 20 ธั นวาคม
2561
โดยให้ผู้สมัครรายงานตัวเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาในวันเดียวกัน เวลา ๐๙.0๐ น.
ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
6. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินสาหรับผู้ผ่านการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองกาหนดให้ผู้ที่ผ่าน
การประเมิน โดยประเมินสมรรถนะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของการประเมินในแต่ละด้าน
7. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อ่ า งทอง จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การเลื อ กสรร ในวั น ที่
วันที่ 24 ธันวาคม ๒๕61 ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กองการ
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๓๕๘๗ - ๓๓๐๑ ต่อ ๔๐7 - ๘
8. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๙.๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามลาดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
๙.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกาหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสรรหา
และเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก
9. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและ
ตามตาแหน่งที่มีอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61

(นายสุรเชษ นิ่มกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

หมายเหตุ :

ในกรณีที่ได้รับการเลือกสรรและขณะที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก ๑
ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
๑. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะในการขั บ เครื่ อ งจั ก รกลขนาดกลาง โดยต้ อ งมี
ใบอนุญาตขับ เครื่ องจักรกลขนาดกลางและหนังสื อรับรองการทางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึง
ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติอย่างชัดเจนมาแล้วไม่ต่ากว่า ๕ ปี
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ หรืองาน
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ของเครื่องจักรกลขนาดกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้
๑.๑ รถเทรคเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ ๑๕๐ บี.เอช.พี. ลงมา
๑.๒ รถตักทุกชนิด (LOADER ALL TYPE)
๑.๓ รถกะบะเท ความจุตั้งแต่ ๕ – ๑๐ ลูกบาศก์หลาขึ้นไป
๑.๔ รถพ่นยาง (BITUMINOUS DISTRIBUTER)
๑.๕ รถลาก รถพ่วง ขนาดตั้งแต่ ๒๐ ตัน ลงมา
๑.๖ รถตีเส้น (ROAD MARKER)
๑.๗ รถบดไอน้า ขนาดตั้งแต่ ๘ ตัน ขึ้นไป
๑.๘ รถบดสั่นสะเทือน ขนาดตั้งแต่ ๘ ตัน ขึ้นไป
๑.๙ รถบดล้อเหล็ก ๒ ล้อ ขนาดตั้งแต่ ๘ ตัน ขึ้นไป
๑.๑๐ รถบดล้อเหล็ก ๓ ล้อ ขนาดตั้งแต่ ๘ ตัน ขึ้นไป
๑.๑๑ รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง ขนาดตั้งแต่ ๘ ตัน ขึ้นไป
๑.๑๒ รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง ขนาดตั้งแต่ ๘ ตัน ขึ้นไป
๑.๑๓ รถยกชนิดงาแซะ (FORK LIFT) เกินกว่า ๕ ตัน
๑.๑๔ รถยกชนิดแครีเครน (KERRY CRANE) เกินกว่า ๕ ตัน
๒. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้าง คราวละไม่เกิน ๔ ปี
4. อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท
5. วิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง โดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) และประเมินสมรรถนะ
โดยการทดสอบตัวอย่างงาน (ภาคปฏิบัติ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) รวมคะแนนเต็ม 200 คะแนน ดังต่อไปนี้
๕.๑ ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)
๕.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)
๕.๓ คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคล ซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)
๕.๔ การทดสอบตัวอย่างงาน (ภาคปฏิบัติ) (๑๐๐ คะแนน)

ภาคผนวก 2
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทาง สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทาง
สั งคมศาสตร์ รั ฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริห าร สถิติ สั งคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิ ติ
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และ
สถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพื่อนามาสรุปเสนอประกอบการกาหนดนโยบายและเป้าหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดแผนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทาแผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 3 ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.4 สารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดาเนินงานและประเด็นปัญหาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนงาน หรือกาหนดยุทธศาสตร์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และ
ส่วนราชการต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจน
การติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทากระบวนงาน
ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)
1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อนาไปจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 ศึกษา สารวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดทา
เอกสารรายงานต่างๆ ทางด้านการจราจร และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพื่อนามาประกอบใน
การวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร
1.9 ช่วยดาเนินการสารวจ คานวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม
รื้อย้าย สิ่งอานวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การก่อสร้างนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง
รื้อถอนสิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กาหนดไว้อย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม

-21.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพื่อนาไปใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดระเบียบจราจร
1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา จาก
สภาวะภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนและร่วมดาเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัด
ในโครงการของหน่วยงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3 วางแผนการดาเนินงานการจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน
โครงการ
4.2 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
หรืองานการจราจร เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้าง คราวละไม่เกิน ๔ ปี
4. อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,0๐๐.- บาท
5. วิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง โดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๕.๑ ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)
๕.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)
๕.๓ คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคล ซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)

ภาคผนวก 3
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้ อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ
การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน
ต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ
สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ
พนักงาน ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน
เช่น การจัดเก็บ รักษา การเบิกจ่ ายพัส ดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ
และสถานที่ เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จั ดเตรี ยม และดาเนินการผลิ ตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ
ฝึ ก อบรมสั ม มนา นิ ท รรศการ และโครงการต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ อกสารที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และพร้ อ มใช้ ใ นการ
ดาเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน
ในเรื่ อ งการประชุ ม และการด าเนิ น งานต่ า งๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตาม
กาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์

-21.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใ หม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานสารบรรณ งานธุ ร การ งานบริ ห ารทั่ ว ไป งานการบริ ห ารงานบุ ค คล งานพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์
งานงบประมาณ งานประชาสั ม พั น ธ์ และงานประชุ ม เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้าง คราวละไม่เกิน ๔ ปี
4. อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,4๐๐.- บาท
5. วิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง โดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๕.๑ ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)
๕.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)
๕.๓ คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคล ซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)

ภาคผนวก 4
ตาแหน่ง คนงาน
๑. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้าง คราวละไม่เกิน ๑ ปี
๔. อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท
๕. วิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็นต้องใช้ สาหรับการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง โดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๕.๑ ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(๓๐ คะแนน)
๕.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(๔๐ คะแนน)
๕.๓ คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคล ซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)

