
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง

ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
*****************************************

ดวยองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือปฏิบัติงานในสังกัดขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ในการนี้ เพ่ือใหการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพ่ือจางเปนพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง
หลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
และเลือกสรร จํานวน ๑ ตําแหนง ๑ อัตรา ดังนี.้-

๑. ประเภทของพนักงานจางชื่อตําแหนงและรายละเอียดการจาง
๑.๑ พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน

สังกัด สํานักงานปลัด จํานวน ๑ ตําแหนง ๑ อัตรา
2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียด “บัญชีรายละเอียด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง” ทายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)

๓. คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครฯ
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับ
พนักงานสวนตําบล

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน
(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ
หมายเหต.ุ..

-๒-
หมายเหตุ ผูผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน โดยตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน



และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามสําหรับพนักงานสวนตําบล
มายื่นดวย

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการ

รับสมัครแตละตําแหนงแนบทายประกาศนี้

๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครระหวางวันท่ี ๑๘ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ในวันและเวลาราชการ)
๔.๒ หลักฐานเอกสารที่ตองนํามายื่นในวันรับสมัครสอบ
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังนํา

เอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกตอง  อยางละ ๑ ชุด  มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน

๖ เดือน และใหผูสมัครลงนามรับรองดานหลังรูปถาย  จํานวน ๓ ใบ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) สําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง (ถามี)
(๕) ใบรับรองแพทย ท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลกําหนด ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับตั้งแตวันตรวจรางกาย
(๖) หนังสือรับรองประสบการณการทํางานจากหนวยงานหรือสวนราชการ (ถามี)
(๗) เอกสารอ่ืนๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถามี)

๔.๓ คาธรรมเนียมการสมัคร
- ตําแหนงละ ๑๐๐ บาท

๔.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตอง
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงท่ีสมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเม่ือใด
ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน

๔.การประกาศ …

-๓-
๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน ในวันท่ี 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
๖. การสอบแขงขันและประกาศผล

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จะดําเนินการสอบแขงขันในวันท่ี ๓1 ตุลาคม 2560 สถานท่ี
สอบ ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖.1 ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
6.2 ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

เวลา 09.00-1๒.00 น.



- องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา จะประกาศผลผูท่ีสอบผาน ภาค ก. ภาค ข. ในวันท่ี
๓๑ ตุลาคม 2560 ในเวลา 13.00 น. ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

๖.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง การสัมภาษณ (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการสัมภาษณ ประเมินโดยการประเมินความเหมาะสมกับ

ตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว การศึกษา การทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูของผูสอบ
เวลา 1๔.00 – 16.00 น.

๗. หลักเกณฑการสรรหาและเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมินการทดสอบความรู

ความสามารถท่ัวไป ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนงและภาคความเหมาะสมกับตําแหนง และ
การสอบสัมภาษณ และประเมินสมรรถนะของบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติ
สวนตัว ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบจากการสอบสัมภาษณ เชน ความรูท่ี
อาจใชประโยชนในการทํางานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ
จริยธรรม การปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกอยางอ่ืน เปนตน ตามหลักเกณฑคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูชวยนักวิเคราะห
นโยบายและแผน

๘. หลักเกณฑการตัดสิน
ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนรวม ภาค ก และ ข ไมต่ํากวา รอยละ

๖๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบภาค ค. (สัมภาษณ) โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได
๙. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร

ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบท่ีได ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕60
ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ตั้งแตเวลา 09.30 น. เปนตนไป และเวปไซตองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา www.tambonplubpla.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไป
เม่ือเลือกสรรครบกําหนด ๑ ป นับจากวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี

9. การจัดทํา …
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๑๐. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลพลับพลากําหนด

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ   ณ  วันท่ี ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมบูรณ แขดอน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

www.tambonplubpla.go.th


(ผนวก ก.)
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

แนบทาย ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรร
เปนพนักงานจาง ขององคการบรหิารสวนตําบลพลับพลา ประจําปงบประมาณ 2561

*********************************************
ชื่อตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน ๑ อัตรา
สังกัด สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ตําแหนงประเภท พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ)
ลักษณะงานโดยท่ัวไป

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน และงานวิจัยจราจร ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพ่ือประกอบการ
กําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ และ
จัดทําเอกสารรายงานตาง ๆ ทางดานการจราจร ซึ่งอาจเปนนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การบริหาร การคมนาคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และโครงการระดับจังหวัด หรือ
ระดับประเทศ แลวแตกรณี และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ
หนาที่และความรับผิดชอบหลัก

ราง/พิมพ.........................................
หัวหนาสวนฯ...................................
รองปลัด อบต..................................
ปลัด อบต.......................................



ปฏิบัติงานท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานดานวิเคราะห
นโยบายและแผนหรือดานวิจัยจราจร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร บริหาร สถิติสังคมวิทยา
ประชากรศาสตร คณิตศาสตรและสถิติ สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ระยะเวลาการจาง

ทําสัญญาจางไมเกินคราวละ ๓ ป และไมกอนวันท่ี คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นครราชสีมา ไดมีมติใหความเห็นชอบการจาง
อัตราคาตอบแทน

ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน)
สิทธิประโยชน

ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง

(ภาคผนวก ข.)
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน

**********************************************
วิธีการสอบ แบงออกเปน ๓ ภาค  โดยมีคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
๑. ความรู ความสามารถท่ัวไปภาค ก. คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีปรนัย

- สถานการณ เศรษฐกิจ การเมือง ปจจบุัน
- ขอมูลขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
- ความรูความสามารถในการใชภาษาไทย
- ความรูความสามารถดานวิเคราะหการใชเหตุผล

๒. ความรู ความสามารถเฉพาะตําแหนง ภาค ข. คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีปรนัย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559)
- ความรูในการกําหนดนโยบายการจัดทําแผนหรือโครงการตางๆ



- ความรูเก่ียวกับงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน
๓. (ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ภาค ค.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีสัมภาษณ

- ความรูในการปฏิบัติงาน
- บุคลิกภาพ
- ปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ

- สมรรถนะทางรางกายและอ่ืน ๆ

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

ตารางกําหนดวันสอบแขงขัน
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา

วัน/เวลา วิชาที่สอบ สถานที่ หมายเหตุ
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
๑. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป
๒. ภาคความรูความสามารถท่ีใช
เฉพาะตําแหนง

หองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลพลับพลา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(สอบสัมภาษณ)

หองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลพลับพลา




