ภาคผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
1 ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรื อ ทางสั ง คมศาสตร์ การวางแผน วิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ รั ฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริ ห าร สถิ ติ
สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรื อ ทางสั ง คมศาสตร์ การวางแผน วิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ รั ฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริ ห าร สถิ ติ
สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรื อ ทางสั ง คมศาสตร์ การวางแผน วิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ รั ฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริ ห าร สถิ ติ
สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทาง
วิช าการในการทางาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม
และสถานการณ์เ ศรษฐกิจ การเมื อ ง และสั ง คม เพื่อ น ามาสรุ ปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและ
เป้ าหมายขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สั งคม
การเมือง การบริหาร
1.2 รวบรวมข้ อ มู ล และศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ หลั ก และแผน
กลยุทธ์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผน
กาหนดแผนการปฏิบัติงานโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้

/1.3 วิเคราะห์...

-21.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน
และโครงการทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง การบริ ห าร และเสนอข้ อ คิ ด เห็ น เพื่ อ ช่ ว ยจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 3 ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้
1.4 สารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดาเนินงานและประเด็น ปญญหา
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนงาน หรือกาหนดยุทธศาสตร์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลและ
ส่วนราชการต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจน
การติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทากระบวนงาน
ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจากภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ Performance Assessment Rating tool-PART)
1.7 ประสานแบะรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อนาไปจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 ศึกษา สารวจ รวบรวมสถิติข้ อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดทา
เอกสารรายงานต่างๆ ทางด้านการจราจร และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพื่อนามาประกอบ
ในการวางแผนและดาเนินการแก้ปญญหา หรือปรับปรุงการจราจร
1.9 ช่วยดาเนินการสารวจ คานวณโครงสร้าง และงบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ซ่อมแซม รื้อย้าย สิ่งอานวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการก่อสร้างนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปญญหาที่
อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปญญหา
ที่อาจเกิดขึ้น
1.10 ช่ว ยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง
ซ่อมแซม
ปรับปรุง รื้อถอนสิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กาหนดไว้
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
1.11 ช่ ว ยพั ฒ นาระบบจราจร ร่ ว มศึ ก ษาหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เส้ น ทางจราจร
เพื่อนาไปใช้ เป็นข้อมูลในการจัดระเบียบจราจร
1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการดาเนินงานที่ผ่าน
มาจากสภาวะภายนอก จากนโยบายขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
2. ด้านการวางแผน...

-32. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนและร่วมดาเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่ม
จังหวัดในโครงการของหน่วยงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3 วางแผนการดาเนินงานการจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯรายจ่ายประจาปี
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แ จงและให้ ร ายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มูล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 รวบรวมข้อมูล เพื่อ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน
โครงการ
4.2 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปญญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและ
แผนหรืองานการจราจร เพื่อแก้ปญญหาในการปฏิบัติงาน
4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การบรรจุและค่าตอบแทน
๑) ระยะเวลาการจ้าง
๒) อัตราว่าง
๓) อัตราค่าตอบแทน

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 1 ปี
จานวน 1 ตาแหน่ง
เดือนละ 15,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
หมายเหตุ :- ส าหรั บ เงิ น ค่ า ตอบแทนและเงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ ตามที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรีกาหนด
-----------------------------------------------

ภาคผนวก ข
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
1 ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป หรือปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
การบรรจุและค่าตอบแทน
๑) ระยะเวลาการจ้าง
๒) อัตราว่าง
๓) อัตราค่าตอบแทน
๔) ค่าครองชีพชั่วคราว

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 1 ปี
จานวน 1 ตาแหน่ง
เดือนละ 9,000 บาท
เดือนละ 1,0๐๐ บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
หมายเหตุ :- ส าหรั บ เงิ น ค่ า ตอบแทนและเงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ ตามที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรีกาหนด
-----------------------------------------------

