
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ครั้งที่ 1) 
……………………………. 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี มีความประสงค์จะด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ครั้งที่ 1) 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓,๑๔,๒๒ ประกอบกับมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายใต้กรอบมาตรฐานทั่วไปตามมติคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล  (ก. อบต.) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
สอบแข่งขันดังต่อไปนี้ 

ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 

   - ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน             จ านวน       ๑        อัตรา 

   - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ        จ านวน  1        อัตรา 

ระยะเวลาการจ้าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ท าสัญญาจ้างไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัด
กาญจนบุรี ให้ความเห็นชอบจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖3    

การแต่งตั้งและอัตราค่าจ้าง 

ผู้สมัครคัดเลือกด้วยวิธีสอบแข่งขันได้ ประเภทพนักงานตามภารกิจ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  (รายละเอียดแนบท้ายตามภาคผนวก ก.)  

คุณสมบัติท่ัวไป 

    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง   ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

๑. มีสัญชาติไทย 

๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินห้าสิบห้าปี (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร) 

๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

๔. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 

๕. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่ 

สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนัดดังต่อไปนี้ 

/ - 2 -  (ก) โรคเรื้อน… 



 

 

- 2 - 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

๖. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ต ามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 

๗.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

๘.  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

๙.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดเพราะกระท าความผิดอาญา  เว้นแต่ได้รับ
โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

10. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

12. ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
หรือตามกฎหมายอื่น 

14. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

การพิจารณายกเว้นกรณีขาดคุณสมบัติ  หรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว คณะกรรมการอาจพิจารณา
ถึงความจ าเป็น และประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับโดย  มติของคณะกรรมการในการประชุมปรึกษายกเว้น
คุณสมบัติ  หรือ  ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว  จะพิจารณาลงมติ  ซึ่งต้องได้คะแนนเสียง สองในสามของจ านวน
กรรมการในที่ประชุม และการลงมติให้กระท าโดยลับ 

ไม่รับสมัครผู้สอบแข่งขัน และไม่ให้ผู้เข้าสอบแข่งขันส าหรับ พระภิกษุ หรือสามเณร ทั้งนี้ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว๐๐๙  ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ หนังสือส านักงาน กท. ด่วน ที่ มท.๐๓๑๑/ 
ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในข้อ ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๒๑  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก.) 
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เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในวันรับสมัคร  

ผู้สมัครจะต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด ๓X๔  เซนติเมตร  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  ๓   รูป 

๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  อย่างละ  ๑  ฉบับ 

๓.  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน จ านวน ๑ ฉบับ 

๔. ใบสุทธิหรือประกาศนียบัตร ที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีใช้สมัคร พร้อมส าเนา จ านวน  ๑ ฉบับ 

๕. หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี  เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๖. ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ จ านวน ๑  ฉบับ  

๗. หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียมในการรับสมัครสอบ 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบต าแหน่งละ  ๑๐๐  บาท 

เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 

ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
สอบแข่งขันพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครสอบ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า จะตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ และหากมีการปลอมหรือ
ใช้เอกสารปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกด าเนินคดีอาญาจนถึงท่ีสุด 

ระยะเวลาที่รับสมัคร  และย่ืนใบสมัคร 

ผู้สนใจที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ขอรับใบ
สมัครและยืน่ใบสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ๙๙๙ หมู่ท ี๔ ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งแต่วันที่  5 - 13 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 

วันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ณ องค์การบริหาร    
ส่วนต าบลลาดหญ้า ในวันที่  15 พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

    ๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

       - ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

    ๒.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
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วัน  เวลา  และสถานที่สอบ 

          วันที่  20 พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า หมู่
ที่ ๔  ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

หลักเกณฑ์การตัดสิน 

 ๑. ผู้ที่จะถือว่าสอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

 ๒. การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่
ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูง
กว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับสูงกว่า 

การประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 1. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
 2. การประกาศผลการสอบคัดเลือก จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงไปคะแนนต่ าตามล าดับในกรณี
คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวในการรับสมัครสอบคัดเลือกก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า 
 3. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  ให้ขึ้นบัญชีส ารองผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลา ๖๐ วันเพ่ือ
ทดแทนกรณีมีผู้ลาออกหรือไม่มีผู้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 

การบรรจุและแต่งตั้ง  

 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า จะท าสัญญาจ้างกับผู้ที่สอบคัดเลือกผ่านที่ได้คะแนนสูงสุดเรียง
ตามล าดับ ต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้ความเห็นชอบให้ท า
สัญญาจ้าง 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   29  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

       

 
 

(นายชูชาติ   เสือส่าน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 (ครั้งท่ี 1) 
ลงวันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

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

ประเภทต าแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ) 

ชื่อต าแหน่งต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ค่าตอบแทน   15,000.-บาท 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์
เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร  

1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดแผนการปฏิบัติงานหรือ
โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  

1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 ปี 
แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

1.4 ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน หรือกาหนดยุทธศาสตร์  

1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และส่วนราชการ
ต่างๆ เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  

1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ เพ่ือประกอบการจัดท ากระบวนงานของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการดาเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)  

1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือนาไปจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.8 ศึกษา ส ารวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดทาเอกสารรายงานต่าง 
ๆ ทางด้านการจราจร และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพ่ือนามาประกอบในการวางแผนและ
ด าเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร  
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1.9 ช่วยด าเนินการส ารวจ ค านวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย   
สิ่งอ านวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
นั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดข้ึน  

1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน
สิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้า เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กาหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรม  

1.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพ่ือนาไปใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดระเบียบจราจร  

1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะ
ภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อพ้ืนที่  

2. ด้านการวางแผน  

2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

2.2 วางแผนและร่วมด าเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัดใน
โครงการของหน่วยงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

2.3 วางแผนการด าเนินงานการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาฯรายจ่ายประจ าปี  

3. ด้านการประสานงาน  

3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

4. ด้านการบริการ  

4.1 รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการจัดท าแผนงานโครงการ  

4.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนหรือ
งานการจราจร เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  

4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
ค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

 

 

 



/ - 3 - คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ... 

 

 

- 3 - 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ  สั งคมวิทยา 
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , 
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  

 

ประเภทต าแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุติ) 

ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ค่าตอบแทน   11,500.-บาท 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การ
ลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด า เนินไป
ด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เ พ่ือสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูล
จ านวนบุคลากร เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้  

1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  

1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือแจ้ง
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป  

1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ  
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1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  

1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  

1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  

1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ
ประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์  

1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการบริการ  

2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  

2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  

2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง  

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  
 

 


