
 
 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
------------------------- 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง มีความประสงค์จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพ่ือเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง อ าเภอเมือง
พิจิตร จังหวัดพิจิตร จึงอาศัยอ านาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่ว่าง 
ดังนี้   

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.1 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด ส านักปลัด อบต. จ านวน  1  อัตรา 
1.2 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด กองคลัง  จ านวน  1  อัตรา 
รายละเอียดต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

(ภาคผนวก ก.) 
๒.  คุณสมบัติของผู้สมัครและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 

ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  
1 กรกฎาคม 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

   คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ   

จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ และเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค) โรคเท้าช้าง ที่ปรากฏอาการท่ีเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง 
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(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างส่วนราชการ พนักงาน หรอืลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจา้งของราชการส่วนท้องถิ่น 
และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคทีเ่ป็นลักษณะ
ต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลมายื่นด้วย 

3.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามบัญชีลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศฯ นี้ 
4.  การรับสมัคร 

4.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้สมัครประสงค์จะสมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถ

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล   
โรงช้าง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 6 – 20 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ      
(ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-5699-0060 ต่อ 13 
หรือดูรายละเอียดได้ท่ี www.rongchang.go.th 

4.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ต าแหน่งละ  ๑๐๐.-  บาท โดยช าระเงิน     

พร้อมกับยื่นใบสมัคร  ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครสมัครสอบแล้ว ค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
4.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับ
รองส าเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 

(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่าย         
ครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) และลงลายมือชื่อหลังรูปถ่ายทุกรูป  จ านวน  3  รูป  

(2) หลักฐานการศึกษา ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานที่แสดงว่า
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามต าแหน่งที่รับสมัคร   จ านวน 1  ฉบับ 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน 1  ฉบับ 
(4) ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน 1  ฉบับ 
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ้าง 

ข้อ 6 (5) ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย      จ านวน 1  ฉบับ 
(6) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ใบขึ้นทะเบียน

ทหารกองเกิน (สด.9) ฯลฯ (ถ้ามี)        จ านวน 1  ฉบับ 
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4.3 เงื่อนไขในการสมัคร 
(1) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามที่ประกาศรับสมัครฯ จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดง
เอกสารหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด หรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ       
ในการรับสมัครสอบและหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

(2) หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด    
จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร และถูกออกจากการเป็นพนักงานจ้าง 

5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานจ้าง ในวันที่  22  ธันวาคม  2565 โดยปิดประกาศไว้  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงช้าง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และ www.rongchang.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-5699-0060  

6.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกสรร  
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัคร รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข. ที่แนบท้ายประกาศฯ นี้ 
วัน เวลา สถานที่สอบ วิชาที่สอบ หมายเหตุ 

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 
เวลา 09.00 – 10.30 น. 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลโรงช้าง 

 
- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
- สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
  (ภาค ข.) 
 

 
ข้อสอบปรนัย 
ทุกต าแหน่ง 

  โดยในวันสรรหาและเลือกสรร ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และต้องน าบัตรประจ าตัว
ประชาชนพร้อมบัตรประจ าตัวผู้สอบมาแสดงเพ่ือเพ่ือรับการสรรหาและเลือกสรรด้วย 

7. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จะต้องเป็นผู้ที่ได้

คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ กรณี
ที่ผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565  โดยปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ท าการ         
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และ www.rongchang.go.th 

วัน เวลา สถานที่สอบ วิชาที่สอบ หมายเหตุ 
วันที่ 4  มกราคม  2566 
เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลโรงช้าง 

 
- สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
 

 
สอบสัมภาษณ์ 
ทุกต าแหน่ง 

 
 
 

9. ประกาศรายชื่อ.../ 

http://www.rongchang.go.th/
http://www.rongchang.go.th/


-4- 
 

9.  ประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร       

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยประกาศเรียงตามล าดับจากคะแนนสูงลงมาตามล าดับคะแนนสอบที่ได้              
ในวันที่  5  มกราคม  2566   ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง อ าเภอ     
เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และ www.rongchang.go.th  โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ 1 ปี นับแต่      
วันที่ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
  10. การบรรจุและแต่งตั้ง 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้างก าหนด ดังนี้ 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง จะท าสัญญาจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรตามล าดับที่

สอบได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร (ก.อบต.จังหวัดพิจิตร) 
แล้วเท่านั้น และจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้างก าหนด 

(2) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่างและภายหลังมีอัตราว่างในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้างพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มี
สมรรถนะเรื่องเดียวกันได้ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจากบัญชี
รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
  
 
 
 

       ( นางร าจวน   ม่วงแม้น ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.rongchang.go.th/
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ภาคผนวก  ก 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

ลงวันที่  23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
--------------------------------------------------------------------------- 

ประเภทการจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน         จ านวน   1   อัตรา 
สังกัด ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวินัยจราจร ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบและปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง  กรม และ

สถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 

1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลัก และแผนกลยุทธ์
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 หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

1.4 ส ารวจ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานและประเด็นปัญหาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน หรือก าหนดยุทธศาสตร์ 

1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลและส่วน
ราชการต่าง ๆ เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่าง ๆ เพ่ือประกอบการจัดท ากระบวนงานของ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART) 

1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือน าไปจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.8 ศึกษา ส ารวจ  รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดท า
เอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้านการจราจร และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพ่ือน ามาประกอบใน
การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร 

1.9 ช่วยด าเนินการส ารวจ ค านวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อ
ย้าย สิ่งอ านวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
ก่อสร้างนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
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1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน
สิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้ า เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรม 

1.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพ่ือน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดระเบียบจราจร 

1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาจาก
สภาวะภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อพ้ืนที่ 

2. ด้านการวางแผน 
2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน

หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
2.2 วางแผนและร่วมด าเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัด

ในโครงการของหน่วยงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
2.3 วางแผนการด าเนินงานการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 

4.1 รวบรวมข้อมูลเพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน
โครงการ 

4.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและ
แผน หรืองานการจราจร เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

4.3 จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร์  การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ  สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 

อัตราค่าตอบแทน     ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 15,0๐๐.- บาท 
 
ระยะเวลาการจ้าง    ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 ตามระยะเวลาแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง  

      อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร ได้มีมติ 
      ให้ความเห็นชอบการจ้าง 
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ประเภทการจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ         จ านวน   1   อัตรา 
สังกัด กองคลัง    องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง
การซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้
งาน 

1.2 ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ
พัสดุ เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 

1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ
เพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินงาน 

1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เ พ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 

1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

1.7 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาส หรือประจ าปีงบประมาณ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการด าเนิน
แล้วเสร็จ 

1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการบริการ 
2.1 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่

ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานและให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป

เพ่ือให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไว้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง
บัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
เขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง  ช่างเครื่องกล ช่าง
ไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้
ได ้

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน
แบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
อัตราค่าตอบแทน     - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   อัตราเดือนละ  9,400 บาท 
        - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  อัตราเดือนละ 10,840 บาท 
        - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  อัตราเดือนละ 11,500 บาท 
        และมีสิทธิได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตามจ านวนที่ระเบียบก าหนด 
 
ระยะเวลาการจ้าง    ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 ตามระยะเวลาแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง  

      อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดพิจิตร ได้มีมติ 
      ให้ความเห็นชอบการจ้าง 
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ภาคผนวก  ข. 

หลักสูตรและวิธีการสอบ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2565 

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

สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค  ก) 100 ทดสอบแบบปรนัย 
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตผุล เช่น                 

-  ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรือ่งราว                   
-  ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น  เช่น สรุป เหตุผล

เกี่ยวกับตัวเลข และข้อมลูต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตผุล และอุปมาอปุไมย เป็นต้น         
1.2  วิชาความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย         
1.3  พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537           

และที่แก้ไขเพิม่เตมิ           
1.4  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

 จ านวน 100 ข้อ 
(ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 60) 

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
    2.1 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(1) พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

(5) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

(6) ความรู้เกีย่วกับยุทธศาสตร์ชาติ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
    2.2 ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
          (1) พระราชบัญญัติการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

(2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

(3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

100 ทดสอบแบบปรนยั 
จ านวน 100 ข้อ 

(ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 60) 

3. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 100 ใช้วิธีการ 
3.1 ประสบการณ์ ประวัติการท างาน 
3.2 บุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย 
3.3 ความรอบรู้ ความเข้าใจในลักษณะงานและหน้าที่ในต าแหน่ง 
3.4 ทัศนคติในการท างาน 
3.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ 

 สอบสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 60) 

รวม 300  



 


