
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลกายูบอเกาะ 

เรื�อง  รับสมคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุและแต่งตั�งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั�วไป 

         ขององค์การบริหารส่วนตาํบลกายูบอเกาะ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

    ……………………………………………………. 

                     ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายูบอเกาะ  ไดข้ออนุมตัิกาํหนดตาํแหน่งพนักงานจา้ง ตาม    

แผนอตัรากาํลงั 4 ปี ( 2552-2555 ) ปรับปรุงครั� งที� 1 ประจาํปี 2553 จากคณะกรรมการพนกังานส่วน

ตาํบลจงัหวดัยะลา ครั� งที� 1/2553 เมื�อวนัที� 20 มกราคม 2553 เรียบร้อยแลว้ และเพื�อใหม้คีวามเหมาะสม

แก่การปฏิบตัิงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายูบอเกาะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  นั�น 

                     อาศยัอาํนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาํบลจงัหวดัยะลา  เรื�อง  หลกัเกณฑ ์

วิธีการ และเงื�อนไข เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมคัรสอบแข่งขนัเพื�อ

บรรจุและแต่งตั�งบุคคลเป็นพนักงานจา้งทั�วไป ปฏิบตัิหน้าที�คนงานทั�วไป ขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลกายบูอเกาะ  โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

1.  ตาํแหน่งที�รับสมคัรสอบแข่งขนั   

มีตาํแหน่งพนักงานจา้งทั�วไป   จาํนวน   2    ตาํแหน่ง   ดงันี�  

1.1    ตาํแหน่ง พนักงานขบัรถยนต์ จํานวน   1      อตัรา 

1.2    ตาํแหน่ง คนงานทั�วไป  จํานวน   1      อตัรา 

2 . คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมคัรสอบ 

             ผูส้มคัรสอบแข่งขนัเขา้รับตาํแหน่งพนกังานจา้งทั�วไปขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

กายบูอเกาะ  ตอ้งมคีุณสมบตัิทั�วไป และมคุีณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง   ดงันี�  

                           2.1 คุณสมบัตทิั�วไป   ผูส้มคัรสอบตอ้งมีคุณสมบตัิทั�วไปและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม    

ดงัต่อไปนี�  

       (1)   มีสัญชาติไทย 

          (2)   มีอายไุม่ตํ�ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์    และไม่เกิน  60  ปี 

           (3)  เป็นผูเ้ลื�อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รง

เป็นประมุข   ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  ดว้ยความบริสุทธิ� ใจ 

      (4) ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการการเมือง 
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      (5) ไม่เป็นผูม้ีกายทุพพลภาพ   จนไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที�ได ้    ไร้ความสามารถ    

หรือฟั�นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที�คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.)   

กาํหนดดงันี�  

            (ก) โรคเรื�อนในระยะติดต่อหรือในระยะที�ปรากฏอาการเป็นที�รังเกียจแก่สังคม 

                        (ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 

      (ค) โรคเทา้ชา้งในระยะที�ปรากฏอาการเป็นที�รังเกียจแก่สังคม 

             (ง) โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 

       (จ) โรคพษิสุราเรื�อรัง 

 (6) ไม่เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกสั�งพกัราชการหรือถูกสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนตาม 

มาตรฐานทั�วไป   หรือหลกัเกณฑแ์ละวิธิการเกี�ยวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนตาํบล  ตาม

กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ�น   หรือตามกฎหมายอื�น 

   (7) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี    จนเป็นที�รังเกียจของสังคม  

 (8)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจา้หนา้ที�ในพรรคการเมือง 

(9)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                          (10) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจาํคุก  โดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก  เพราะกระทาํ 

ความผิดอาญา   เวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผดิที�ไดก้ระทาํโดยประมาท   หรือความผิดลหุโทษ 

              (11)  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออก  จากรัฐวิสาหกิจหรือ  

หน่วยงานอื�นของรัฐ 

  (12) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อกหรือปลดออก    เพราะกระผิดวินัยตามมาตราฐาน

ทั�วไป   หรือหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกี�ยวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนตาํบล  ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ�น   หรือตามกฎหมายอื�น 

  (13) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออก   เพราะกระทาํผดิวินยัตามมาตราฐานทั�วไป   หรือ

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาํบล  ตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ�นหรือตามกฎหมายอื�น 

 (14) ไม่เป็นผูเ้คยกระทาํการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการ 

2.2    คุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่ง           ผูส้มคัรสอบตาํแหน่งใดจะตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบตัิ 

เฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนั�น  ตามที�คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนกังานจา้งทั�วไป

ปฏิบตัิหนา้ที� ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์และตาํแหน่ง คนงานทั�วไป จาํนวน 2 อตัรา  กาํหนด   

ดงัต่อไปนี�  

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

-3- 

 

2.2.1 ตาํแหน่งพนักงานจ้างทั�วไป 

(1) ตาํแหน่ง พนักงานขบัรถยนต์  

                                 สาํนกัปลดั อบต. สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายูบอเกาะ  

       คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหน่ง 

                 - มีความสามารถและความชาํนาญงานในหนา้ที�(ประสบการณ์ทาํงาน)  และ

ไดร้ับใบอนุญาตขบัรถยนตต์ามกฎหมาย  (ตอ้งครอบครองใบอนุญาตขบัรถยนตไ์ม่นอ้ยกว่า  5  ปี) 

         ลกัษณะงานที�ปฏบิัต ิ

                                              - มีความรู้ความสามารถและความชาํนาญในการขบัรถยนต ์มีความรู้ความ

เขา้ใจในการบาํรุงรักษาทาํความสะอาดรถยนต ์ และแกไ้ข  ขอ้ขดัขอ้งเล็ก  ๆ นอ้ย  ๆ  ในการใชร้ถยนต ์

การรายงานการใชร้ถยนตแ์ละขอ้มูลตา่งๆ และปฏิบตัิงานอื�นๆตามที�ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

  

(2)  ตาํแหน่ง คนงานทั�วไป (ปฏิบตัิหนา้ที�ผูช่้วยเจา้หนา้ที�วิเคราะห์ฯ)                                               

                           สาํนกัปลดั อบต. สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายูบอเกาะ 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหน่ง  

                           - ระดบัมธัยมศึกษาปีที� 6 ขึ�นไป หรือเทียบไดไ้ม่ตํ�ากว่านี�   หากไดศ้ึกษาวิชา

ทางปริญญาตรีหรือเทียบไดไ้ม่ตํ�ากวา่นี�   ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน  วิจยัทางสังคมศาสตร์  

รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอื�นที�  ก.อบต.กาํหนดว่าใชเ้ป็นคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนี� ได ้

หรือมีประสบการณก์ารทาํงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

                          ความรู้ความสามารถที�ต้องการ 

1.  มีความรูใ้นวิชาการวิจยัทางสังคมศาสตร์  การวางแผนและการบริหารอยา่ง 

     เหมาะสมแก่การปฏิบตัิงานในหนา้ที� 

2.  มีความรู้  ความเขา้ใจในกฎหมายสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และ 

     กฎหมาย   กฎ  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัอื�นที�ใชใ้นการปฏิบตัิงานในหนา้ที� 

3.  มีความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในดา้นการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   

    โดยเฉพาะอยา่งยิ�งของประเทศไทย 

  4.  มีความความสามารถในการใชภ้าษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตัิงานในหนา้ที� 

  5.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอ้มูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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   2.2.2  เงนิเดือนที�จะได้รับ 

 1.  ผูท้ี�สอบแข่งขนัได ้ และไดร้ับการบรรจุแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่ง คนงานทั�วไป    

       จะไดรั้บคา่ตอบแทนในอตัราเริ�มตน้เดือนละ    5,080   บาท 

3.  วนั   เวลา   และสถานที�รับสมคัรสอบแข่งขนั    

 3.1  กาํหนดการประกาศรับสมัครสอบแข่งขนั ระหว่างวันที�  28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2553    

และปิดประกาศที�เปิดเผยเป็นการทั�วไปไว้  ณ  ที�ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายูบอเกาะ  หมู่ที� 2   

ตาํบลกายบูอเกาะ     อาํเภอรามนั     จงัหวดัยะลา 

3.2  กาํหนดการรับสมัครสอบแข่งขนั รับสมคัรระหว่าง วนัที�  8 - 16 กุมภาพนัธ์  2553    ในวัน

และเวลาราชการ  ณ  ที�ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายูบอเกาะ  หมู่ที� 2   ตาํบลกายูบอเกาะ     

อาํเภอรามนั     จงัหวดัยะลา 

 3.2 การจําหน่ายใบสมคัร จาํหน่ายใบสมคัร ระหว่าง วนัที� 28 มกราคม - 16 กุมภาพนัธ์ 2553    

ในวนัและเวลาราชการ  ในราคาชุดละ  100  บาท    โดยสามารถซื�อใบสมคัรสอบดว้ยตนเอง   ณ  ที�ทาํ

การองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายบูอเกาะ   หมู่ที� 2   ตาํบลกายบูอเกาะ    อาํเภอรามนั    จงัหวดัยะลา 

 3.3  วธิีการยื�นใบสมัคร    ให้ยื�นใบสมคัรดว้ยตนเอง  โดยผูส้มคัรตอ้งกรอกขอ้ความในใบสมคัร

และบตัรประจาํตวัสอบดว้ยลายมือของตนเอง   และรับรองสาํเนาถูกตอ้งในเอกสารที�กาํหนด  ตามขอ้ 4  

ทุกฉบบั   แลว้ยื�นใบสมคัรของสมคัรของตนเองและชาํระคา่ธรรมเนียมสมคัรสอบ จาํนวน 100 บาท   

ในวนั   เวลา   และสถานที�ที�กาํหนดตามขอ้  3.1   

4.    เอกสารและหลกัฐานที�ใช้ในการสอบ 

 ผูส้มคัรสอบตอ้งกรอกใบสมคัรสอบดว้ยตนเองพร้อมดว้ยหลกัฐาน   ดงัต่อไปนี�  

 4.1   รูปถ่ายหนา้ตรง    ไม่สวมหมวก   และไม่ใส่แว่นตาดาํ   ขนาด   1   นิ�ว   ถ่ายครั� งเดียวกนั

ไม่เกิน 1 ปี ( นบัจากวนัเปิดรับสมคัร ) จาํนวน  3 รูป และใหผู้ส้มคัรติดรูปถ่ายในใบสมคัรจาํนวน  1 รูป 

ติดรูปถ่ายในบตัรประจาํตวัสอบ   จาํนวน  2  รูป 

 4.2   สาํเนาทะเบียนบา้น   จาํนวน      1     ชุด 

              4.3   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน       1     ชุด 

 4.4   ใบรับรองแพทยป์ริญญา  ซึ�งแสดงวา่ไม่เป็นโรคที�ตอ้งหา้มตามกฎ ก.พ. ฉบบัที�  3    

(พ.ศ.2535)หรือตามประกาศที�คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบลกาํหนด ซึ� งออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน  

นบัแตว่นัที�ตรวจร่างกาย    จาํนวน    1   ฉบบั 

 4.5   สําเนาภาพถ่ายใบประกาศนียบตัรหรือทะเบียนแสดงผลการเรียนอยา่งใดอย่างหนึ�งที�แสดง

ว่าเป็นผูม้ีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะตาํแหน่งที�สมคัรสอบ จาํนวน 1 ฉบบั  โดยจะตอ้งสําเร็จ

การศึกษาและไดร้ับอนุมตัิจากผูม้ีอาํนาจอนุมตัิภายในวนัที�ปิดรับสมคัรคือวนัที� 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2553     

 4.6   สาํเนาภาพถ่ายหลกัฐานอื�นๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส    ใบเปลี�ยนชื�อตวั    ชื�อ – สกลุ   (ถา้ม)ี 

จาํนวน    1   ฉบบั 
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4.7 หนงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานซึ�งระบุถึงลกัษณะงานที�ไดป้ฏิบตัิ  

ไม่ตํ�ากว่า  5  ปี  (กรณีสมคัรตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต)์ 

4.8 สําเนาใบขบัขี�รถยนต ์จาํนวน  1  ฉบบั (สาํหรับตาํแหน่งพนักงานขบัรถยนต)์ 

4.9 ถ่ายเอกสารทุกชนิดตามขอ้  4.2  ถึง  ขอ้  4.6  ให้ใชก้ระดาษขนาด  A4  เท่านั�น 

สาํหรับการรับสมคัรสอบครั� งนี�  ให้ผูส้มคัรสอบตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผูม้คีุณสมบตัิทั�วไป 

และมีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหน่ง      ตรงตามประกาศรับสมคัรสอบ      และหากภายหลงัปรากวา่

ผูส้มคัรสอบรายใดมีคุณสมบตัิดงักล่าวไม่ครบถว้น คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบคุคลเป็น

พนกังานจา้งทั�วไป ปฏิบตัิหนา้ที� ตาํแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ และ ตาํแหน่งคนงานทั�วไป  สังกดั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายูบอเกาะ  จะถือว่าเป็นผูข้าดคุณสมบตัิในการรับสมคัรสอบ  และไม่มสิีทธิ

ไดร้ับการบรรจุและแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่ง 
 

5. หลักสูตรและวธิีการแข่งขนั 

 5.1 หลกัสูตรและวธิีการสอบแข่งขัน 

      ดาํเนินการสอบคดัเลือก และคดัเลือกโดยวธีิการ ดงันี�  

ตาํแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  มวีิธีการสอบ ดังนี�      (คะแนนเตม็    100   คะแนน)  

1)    สอบขอ้เขียน    วนัที�  22  กุมภาพนัธ์  2553  เวลา  10.00 - 12.00 น.  (50  คะแนน) 

2)    สอบสัมภาษณ ์ วนัที�  22  กุมภาพนัธ์  2553  เวลา  13.30  เป็นตน้ไป 

สาํหรับตาํแหน่งพนักงานขบัรถยนต ์การสอบสัมภาษณ์เพื�อประเมินความเหมาะสมกบั

ตาํแหน่ง  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน ดงัต่อไปนี�  (50  คะแนน)  

       - ทดสอบทกัษะเฉพาะบุคคลดว้ยการทดสอบภาคปฏิบตั ิ25 คะแนน  

       - สัมภาษณ์ 25 คะแนน 

ตาํแหน่ง คนงานทั�วไป (ผช.เจ้าหน้าที�วเิคราะห์ฯ)  มวีิธีการสอบดงันี� (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

1)    สอบขอ้เขียน   วนัที�  22 กุมภาพนัธ์  2553  เวลา  10.00 - 12.00 น. 

2)    สอบสัมภาษณ์ วนัที�  22 กุมภาพนัธ์  2553  เวลา  13.30  เป็นตน้ไป 

รายละเอียดการสอบ ดงันี�  

1)    การสอบขอ้เขียน  50  คะแนน  โดยแบ่งออกเป็น  2  ภาค  ดงัตอ่ไปนี�  

       1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั�วไป  25  คะแนน 

       1.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาํแหน่ง  25  คะแนน 

2)    การสอบสัมภาษณ์เพื�อประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  50  คะแนน 
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6. การประกาศรายชื�อผู้มสิีทธิเข้าสอบ  วนัสอบ  เวลาสอบ  สถานที�สอบ     

 จะประกาศใหท้ราบในวนัที�  17  กุมภาพนัธ์  2553 

               6.1 กาํหนดสอบแข่งขนัในวนัที�   22  กุมภาพนัธ์  2553 

- สอบข้อเขยีน      ตั�งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป 

- สอบสัมภาษณ์    ตั�งแต่เวลา  13.30 น.  เป็นต้นไป 

     6.2 ประกาศผลการสอบแข่งขนั  ในวนัที�   24  กุมภาพนัธ์  2553  ณ บอร์ดประกาศหน้าที�ทาํ

การองค์การบริหารส่วนตาํบลกายูบอเกาะ    โดยจะลาํดบัอนัดบัผูไ้ดค้ะแนนระดบัสูงสุดลงมา  

  

7.    เกณฑ์การตัดสิน 

  การตดัสินวา่ผูใ้ดเป็นผูส้อบแข่งขนัได ้ ใหถื้อเกณฑค์ะแนนจากระดบัสูงสุดลงมา และ

การตดัสินของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนกังานจา้งทั�วไปปฏิบตัิหนา้ที� ตาํแหน่ง

พนกังานขบัรถยนต ์ตาํแหน่งคนงานทั�วไป ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายบูอเกาะ ใหถื้อเป็นเด็ดขาด  

ผูส้มคัรสอบจะมาอุทธรณ์ตอ่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายบูอเกาะ ไม่ได ้

 

8.   การบรรจุแต่งตั�ง 

                         เมื�อผูส้มคัรสอบ สอบผา่นตามที�กาํหนดแลว้ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายูบอเกาะ จะ

เรียกมารายงานตวัเพื�อบรรจุแต่งตั�งเขา้รับการปฏิบติัหนา้ที�พนักงานจา้ง ตามวนั เวลา  ที�จะแจง้ใหก้บั

ผูส้มคัรสอบแข่งขนัไดต้่อไป 

 

9.   การขึ�นบัญชี 

 ผูส้อบผา่นการแข่งขนั    จะประกาศเรียงตามลาํดบัคะแนนจากคะแนนสูงสุดไปหาตํ�า     

โดยจะขึ�นบญัชีไวไ้ม่เกิน   1   ปี 

      

จึงประกาศมาเพื�อทราบโดยทั�วกนั 

ประกาศ    ณ    วนัที�  28  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2553 

 

                                         (ลงชื�อ)                  

             (นายอาสมี   เซะบากอ) 

              นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายบูอเกาะ 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
 

 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัการคดัเลอืกพนักงานจ้างทั�วไป 

แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตาํบลกายูบอเกาะ  ลงวนัที�  28 มกราคม พ.ศ. 2553 

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

ชื�อตาํแหน่ง พนักงานขบัรถยนต์                                                                           รหัสตาํแหน่ง ท. 1 

 

ลกัษณะงานที�ปฏบิัต ิ

                          มีความรู้ความสามารถและความชาํนาญในการขบัรถยนต ์มคีวามรู้ความเขา้ใจในการ

บาํรุงรักษาทาํความสะอาดรถยนต ์ และแกไ้ข  ขอ้ขดัขอ้งเล็ก  ๆ   นอ้ย  ๆ  ในการใชร้ถยนตก์ารรายงาน

การใชร้ถยนตแ์ละขอ้มลูต่างๆ และปฏิบตัิงานอื�นๆตามที�ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหน่ง 

            มีความสามารถและความชาํนาญงานในหนา้ที� (ประสบการณ์ทาํงาน)  และไดร้ับ

ใบอนุญาตขบัรถยนตต์ามกฎหมาย  (ตอ้งครอบครองใบอนุญาตขบัรถยนตไ์ม่นอ้ยกว่า  5  ปี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ**     ตาํแหน่ง พนักงานขับรถยนต ์เป็นสายงานพนักงานจา้งทั�วไป ทําสัญญาจา้ง คราวละ 1 ปี หรือตาม

โครงการที�มีกาํหนดเวลาเริ�มตน้ และสิ�นสุดไวโ้ดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั�งนี� ตามความเหมาะสมและความจาํเป็นของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายูบอเกาะ 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบัการคดัเลอืกพนักงานจ้างทั�วไป 

แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตาํบลกายูบอเกาะ  ลงวนัที�  28  มกราคม  พ.ศ. 2553 

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

ชื�อตาํแหน่ง คนงานทั�วไป (ปฏบัิตหิน้าที�ผู้ช่วยเจ้าหน้าทวีเิคราะห์นโยบายและแผน)   รหัสตาํแหน่ง ท. 2  

 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 

 ปฏิบตัิงานขั�นตน้เกี�ยวกบัการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ภายใตก้ารกาํกบัตรวจสอบโดย

ใกลชิ้ดและปฏิบตัิหนา้ที�อื�นตามที�ไดร้ับมอบหมาย 
 

 ลกัษณะงานที�ปฏบิัต ิ

 เป็นเจา้หนา้ที�ชั�นตน้ทาํหนา้ที�ช่วยศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  ประสานแผน  ประมวลแผน  เพื�อ

เสนอแนะเพื�อประกอบการกาํหนดนโยบาย  จดัทาํแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน

ตามแผนและโครงการต่าง ๆ   ซึ�งอาจเป็นนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  

การบริหาร  หรือความมั�นคงของประเทศ  ทั�งนี�   อาจเป็นนโยบาย  แผนงานอบต.  แผนอาํเภอ  แผนงาน

จงัหวดั  และโครงการระดบัชาติ  หรือระดบัจงัหวดัแลว้แตก่รณี  และปฏิบตัิหนา้ที�อื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
 

 คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหน่ง  

1.ไดร้ับวุฒิการศึกษาระดบัมธัยมปีที�  6 ขึ�นไป ไดร้ับปริญญาตรีหรือเทียบไดไ้ม่ต ํ�ากวา่นี�         

ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน  วิจยัทางสังคมศาสตร์  รฐัศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอื�นที�  ก.อบต.

กาํหนดว่าใชเ้ป็นคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนี� ได ้

 ความรู้ความสามารถที�ต้องการ 

1.  มีความรูใ้นวิชาการวิจยัทางสังคมศาสตร์  การวางแผนและการบริหารอยา่งเหมาะสมแก่ 

 การปฏิบตัิงานในหนา้ที� 

2.  มีความรู้  ความเขา้ใจในกฎหมายสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และกฎหมาย   

กฎ  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัอื�นที�ใชใ้นการปฏิบตัิงานในหนา้ที� 

 3.  มีความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในดา้นการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะ 

 อยา่งยิ�งของประเทศไทย 

 4.  มีความความสามารถในการใชภ้าษาอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตัิงานในหนา้ที� 

 5.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอ้มูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

 
**หมายเหตุ     ตาํแหน่ง คนงานทั�วไป เป็นสายงานพนกังานจา้งทั�วไป ทาํสัญญาจา้งคราวละ 1 ปี หรือตามโครงการที�มี

กาํหนดเวลาเริ�มตน้ และสิ�นสุดไวโ้ดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั�งนี� ตามความเหมาะสมและความจาํเป็นขององค์การ

บริหารส่วนตําบลกายบูอเกาะ 
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