ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
………………………………..
ด้วยจังหวัดสิงห์บุรี โดยสํานักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการประเภททั ่ว ไป ฉะนั ้น อาศัย อํ า นาจตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนัก งานราชการ เรื่ อง
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 และคําสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 13/2555 ลงวันที่ 10
มกราคม 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จํานวน 1 อัตรา
ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน และอัตราว่าง ตามเอกสารแนบท้าย
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
2. ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปี
3. หรือเหตุอื่นๆ ที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บก-พร่องในศีลธรรมอัน
ดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
/หมายเหตุ...

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และ
จะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2535) ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ ที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ จังหวัดสิงห์บุรีประสงค์จะรับสมัครจากบุคคลทั่วไป เพื่อ เลือ กสรรเป็น
พนักงานราชการโดยมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งกําหนดตามเอกสารแนบท้าย
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่
วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิด
รับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียน
แสดงผลการ
เรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสํา เร็จ การศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 8 มีนาคม 2556
ในกรณี ที่ไม่ สามารถนํ าหลักฐานการศึ กษาดังกล่ าวมายื่ นพร้ อมใบสมั ครได้ ให้ นํ าหนั งสื อรั บรองคุ ณวุ ฒิ ที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได้
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น) หรือได้รับการ
ยกเว้น จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน เพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบตําแหน่งละ 100 บาท เมื่อสมัครสอบ
แล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกกรายละเอียดต่าง ๆในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และ
จังหวัดสิงห์บุรี จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการ สมัครสอบนั้นด้วย และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ ได้
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
จังหวัดสิงห์บุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด วัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 ณ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี และทาง Website ของ
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี http://webhost.cpd.go.th/singburee
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะและด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 การประเมินสมรรถนะของตําแหน่งที่ใช้วุฒิปริญญาตรีในการสอบ
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเมิน
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
ครั้งที่
200
1
1) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
สหกรณ์
2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรื อน กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยพนั ก งานราชการและ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
3) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
4) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและ
สรุปเหตุผล
2
1) มีความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน 100
ตําแหน่งที่สมัครสอบ
2) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจําเป็นกับงานที่จะ
ปฏิบั ติ เช่ น การปฏิบั ติงานแบบมุ่ งผลสั มฤทธิ์ บริ การที่ ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วม
แรงร่วมใจ

วิธีการ
ประเมิน
สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

จังหวัดสิงห์บุรี จะดําเนินการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2 ต่อไป
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6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการประเมิ น สมรรถนะ แต่ ล ะ
สมรรถนะ (ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และสมรรถนะในครั้งที่ 2 ) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
การจัด จ้า งจะเป็น ไปตามลํา ดับ คะแนนที่ส อบได้ หากคะแนนรวมเท่า กัน จะให้ผู้ไ ด้ คะแนนสอบ
สัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูง
กว่า
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จัง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ า นการเลื อกสรรตามลํ า ดั บ คะแนนสอบ ณ สํ า นั กงาน
สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี และทาง Website http://webhost.cpd.go.th/singburee โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้
เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
1. ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กําหนด
2. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
3.ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย
โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง มายื่นด้วย
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจํานวนตําแหน่งที่มี และภายหลังมีตําแหน่งว่างลักษณะ
เดี ย วกั นหรื อคล้ ายคลึ ง กั น จั ง หวัด สิ ง ห์ บุ รีอาจพิ จ ารณาจั ดจ้ า งผู้ ที่ ผ่า นการเลื อกสรรที่ เ หลื ออยู่ ดั ง กล่ าวหรื อจะ
ดําเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
ประกาศ

ณ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

(นายอุบล เทพทอง)
สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

4

ลําดับ
ที่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อตําแหน่ง

เป็นผู้ปฏิบตั ิงานในระดับต้นจนถึง
การปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
1) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อ
ประกอบการกําหนดนโยบาย
2) จัดทําแผนหรือโครงการ
3) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนและโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นนโยบาย แผนงานโครงการทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
หรือความมั่นคง ในระดับชาติ ระดับ
กระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด
แล้วแต่กรณี
4) ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์หลักการ
และวิธีการสหกรณ์
5) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ความรู้ความสามารถ
ข้อเขียน/สัมภาษณ์)
1) มีความรู้ในการวางแผน การติดตาม
ประเมินผล เขียนโครงการและการบริการ
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
2) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการสหกรณ์
3) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ระเบียบสํานักนายกรัฐตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่
4) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม
5) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา
และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
6) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล
วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
พนักงานราชการตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมสหกรณ์
(สอบ

14,020

อัตรา
ค่า
ตอบแทน

6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย

7) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจําเป็น
กับงานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรมและ
ความร่วมแรงร่วมใจ

