ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่ว'ไปเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง ตามหมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร ลงวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และถึงฉบับแกไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อดำแหนุ่ง และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักปลัด) จำนวน ๑ อัตรา
รายละเอียดตำแหน่งปรากฏอยู่โนรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการลรรหา
และการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี นับถึงวันสมัครสอบ
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ้นเพืเอน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องด้นสำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำคาามผิดพาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม,เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นชองรัฐ
๒/สำหรับพระภิกษุ สามเณร...

สำหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็น
พนักงานจ้างได้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที' นร ๐๙๐๔/ว๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕:๑๐ หนังสือสำนักงาน ก.ท.
ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/'ว(ะ๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒(ะ๒๑ และตามความในข้อ ๕: ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลง
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๑
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาซิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราขการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดง
ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมา
ยื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการการสรรหาและการเลือกสรร ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่น
ใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่างๆ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.
(ในวัน และเวลาราชการ) ณ ห้อ งสำนัก ปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลบ้านร่อ ม อำเภอทำเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๓๔-๐๗๓๖
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) สำเนาทะเทียนบ้าน
จำนวน ๑ ฉบับ
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน
จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา เซ่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตรหรือระเบียน
แสดงผลการเรียน (Transcript of Record) อย่างใดอย่างหนึ่งที่
แสดง'ว่าเป็นผู้มี'วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว
(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน)
จำนวน ๓ ใบ
(๖) ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ)
จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) ใบสำคัญทางทหาร (สด.๙) หรือหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการ
ตรวจเลือกทหารมาแล้ว (สด.๔๓) หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นทหาร
กองหนุนพร้อมสำเนา (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
จำนวน ๑ ฉบับ
(๗) หลักฐานอื่น ๆ เซ่น ใบเปลี่ยนซื่อตัว - ซื่อสกุล ทะเบียนสมรส
พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
จำนวน ๑ฉบับ
ทั้งนี้ ในหลัก๗3ธานทกฉบั
บ ให้ผบ่ ้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถกต้
<5
'น องและลงซื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร คนละ ๑๐๐ บาท

๓/๓.๔ เงื่อนไชในการสมัคร...

-๓๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม,ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่
สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
๔. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จะประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิสอบดัดเลือก ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๖๒ โดยบิเดประกาศให้ท ราบ ณ ที่ท ำการองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลบ้า นร่อ ม อำเภอท่า เรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โทร ๐-๓๕๓๔-0 ๗๓๖ และจะทำการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบข้อเอียนและสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา 0 ๙.๐0 - ๑๖.0 0 น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คณะกรรมการจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์และการเลือกสรร
บุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับสมัคร ซึ่งจะ
ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สอบข้อเขียน แบบปรนัย คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน
- วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
(๒) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๔ และ'ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและชั้นการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แถ้ไชเพิ่มเติม
(๔) พระราชกิจฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
(๕) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้!ขเพิ่มเติม
ภาคความรู้ความสามารถ'ทีใ่ ช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข สอบข้อเขียน แบบปรนัย คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาชององค์กรปกครองส่วน
ห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไชเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้!ชเพิ่มเติม
(๓) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารชองทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔0
(๔) ความรู้ที,เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ค. สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง ประวัติการทำงาน ท่วงทืวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
๖.หลักเกณฑ์การตัดสิน...

๖.หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ตากว่า
ร้อยละ ๖๐ โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
๗.การประกาศรายซื่อและการขึ้นบัญขึรายซื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จะประกาศรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้
ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๓๔-๐๗๓๖
๘.การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมกำหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งประเภท

พนักงานจ้างตามภารกิจ

(ผนวก ก)

หน้าที่และความรับผิดซคบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การกำกับ แบะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงาบ
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์
เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพื่อนามาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเปัาหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
๑.๒ รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๑.๓ วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา ๓ ปี
แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑.๔ สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานและประเด็นป้ญหาทางเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
๑.๕ ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และส่วนราชการ
ต่าง ๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
๑.๖ ประสานและรวบรวมข้อ มูล ที่จ าเป็น ต่า ง ๆ เพื่อ ประกอบการจัด ทากระบวนงาน
ชองการพัฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ (PMQA) และเครื่อ งมือ วิเคราะห์ร ะดับ ความสำเร็จ
ของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)
๑.๗ ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อนำไปจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวซี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๘ ศึกษา สำรวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ
ทางด้า นการจราจร และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อ งสัม พัน ธ์ก ับ การจราจร เพื่อ นำมาประกอบในการวางแผน
และดำเนินการแก้'ปิญหา หรือปรับปรุงการจราจร
๑.๙ ช่วยดำเนินการสำรวจ คำนวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อ ย้าย
สิ่งอำนวยความสะดวกในระบบชนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาป้ญหาที่อาจเกิดขึ้น
•๑.๑๐ ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกซนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน
สิ่ง ก่อ สร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม
/ ๑.๑๑ ช่วยพัฒนาระบบจราจร...

-๒๑.๑๑ ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดระเบียบจราจร
๑.๑๒ ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะ
ภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนา ๓ ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
สูงสุด ต่อพื้นที่
๒. ด้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการทำงานที่ร ับ ผิด ชอบ ร่ว มดำเนิน การวางแผนการทำงานของหน่ว ยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๒.๒ วางแผนและร่วมดำเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัด
ในโครงการของหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒.๓ วางแผนการดำเนินงานการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลส้มฤทธึ๋ตามที่กำหนด
๓.๒ ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
๔.๒ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบบีญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาบนโยบายและแผน
หรืองานการจราจร เพื่อแก้บีญหาในการปฏิบัติงาน
๔.๓ จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญ ญาตรีหรือคุณ วุฒ ิอย่างอื่นที'เทียบไค้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจ ัย ทางสัง คมศาสตร์ รัฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริห าร สถิติ สังคมวิท ยา
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการ
สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจ ัย ทางสัง คมศาสตร์ รัฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริห าร สถิติ สังคมวิท ยา
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการ
สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจ ัย ทางสัง คมศาสตร์ รัฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริห าร สถิติ สังคมวิท ยา
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลาการจ้างไม,เกิน ๔ ปี
อัตราค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท

