
ใJระกาศจังหวัดขอนแก่น
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ดว้ยจงัหวดัขอนแกน่ โดยทีท่ำการปกครองจงัหวดัขอนแกน่ ประสงคจ์ะรับสมคัรบคุคลเพือ่จดัจ้าง 
เป็นพนักงานราชการ ประเภททัว่ไป ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามระเบยีบสำนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเง่ือนไข 
การสรรหาและการเลอืกสรรพนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวนัที ่
๑๑  กนัยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณ ะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ เรือ่ง การกำหนดลกัษณะงานและ 
คณุสมบตัเิฉพาะชองกลุม่งานและการจดัทำกรอบอตัรากำลงัพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
คำสัง่กรมการปกครอง ท่ี ๖๐๖A3๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรือ่ง การมอบอำนาจใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั 
ปฏบิ ตั ริาชการแทน ใน การบรหิ ารพ น กังาน ราชการ สงักดักรมการปกครอง และคำส ัง่จงัหวดัขอนแกน่ 
ท่ี ๕๐๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๓ ตลุาคม ๒๕๖๐ เรือ่ง การมอบอำนาจใหห้วัหนา้สว่นราชการภมูภิาคประจำจงัหวดั 
ขอนแกน่ ปฏบิตัริาชการแทนผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแกน่ ในการบรหิารงานบคุคลของพนกังานราชการ ตาม 
ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ คำสัง่ ระเบยีบอืน่  ๆ ทีเ่กีย่วชอ้ง 
ในทุกข้ันตอน จงึประกาศรบัสมคัรบคุคลเพือ่เลอืกสรรเปน็พนกังานราชการทัว่ไป ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปบี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
©.๑ หน่วยที่รับสมัคร ชื่อกลุ่มงาบ ชื่อตำแหน่ง อัตราว่าง ค่าตอบแทน หน้าที่ความ 

รับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.©.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑) ตำแหน่ง พนักงาบวิเคราะห์นโยบายและแผน
อตัราวา่ง คา่ตอบแทน หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ และลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๑ 

๑.๒ สิทธิประโยชน์ ระยะเวลาการจ้าง
สิทธิประโยชน์
ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ข 

เพิม่เตมิ และประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ เรือ่ง สทิธปิระโยชนข์องพนกังานราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๔ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

ระยะเวลาจ้าง
ไมเ่กินวันที ่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๗ (ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ) และอาจไดร้บัการตอ่ 

สัญญาจ้างอีก ตามเง่ือนไขในข้อ ๑๑ แหง่ระเบยีบสำนกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทัง้บี ้กรณี 
พนกังานราชการอายคุรบ ๖๐ ปบีรบิรูณ ์ สญัญาจา้งจะสิน้สดุเมือ่สิน้ปงีบประมาณทีพ่นกังานราชการผูน้ัน้อายคุรบ 
๖๐ ปีบริบูรณ์

/ ๑.๓ สถานที่...



-๒-

๑.๓ สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ได้รับการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และเรียกมาลงนามสัญญาจ้าง จะได้รับมอบหมายให้

ปฏบิตัหินา้ทีใ่นจงัหวดัขอนแกน่ หนว่ยงานทีท่ำการปกครองจงัหวดัขอนแกน่ หรอืทีท่ำการปกครองอำเภอ ใน 
จังหวัดขอนแก่น

๒. ค ุณสมบัต ิท ั่วไป และค ุณ สมบ ัต ิเฉพาะสำหร ับตำแหน ่งของผ ู้ม ีส ิทธ ิสม ัครเข ้าร ับการ
เลือกสรร

๒.© คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสญัชาติไทย
(๒) มอีายุ'ไมต่ํา่ก'ว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (นบัถึงวันปดิรับสมคัร)
(๓) ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย
(๔) ไมเ่ปน็ผูท้ ีม่กีายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ไรค้วามสามารถหรอื

'ไางอาญา เวน้แตเ่ปน็โทษสำหรบัความผดิทีไ่ดก้ระทำโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษหรอืเปน็ผูพ้น้โทษมาแลว้ 
เกินห้าปี

การจา้งบคุคลผูพ้น้โทษมาแลว้เกนิหา้ปตีามขอ้ ๒.๑ (๖) เขา้เปน็พนกังานราชการ ให้
บคุคลผูน้ัน้ตอ้งยืน่หนงัสอืรบัรองความประพฤตวิา่ไมเ่ปน็ผูบ้กพรอ่งในศลีธรรมอนัดจีนเปน็ทีน่า่รงัเกยีจของสงัคม 
ตามแบบทีเ่ลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนกำหนดเพือ่ประกอบการพจิารณาดว้ย

(๗) ไมเ่ปน็ผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไลอ่อกจากราชการ รฐัวสิาหกจิหรอื

หมายเหตุ ในวนัทีท่ำสญัญาจา้ง ผูท้ ีผ่ า่นการเลอืกสรรจะตอ้งไมเ่ปน็ขา้ราชการหรอื
ลกูจา้งของสว่นราชการ พนกังานหรอืลกูจา้งของหนว่ยงานอืน่ของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืพนกังานหรอืลกูจา้งของ 
าาขการสว่นทอ้งถิน่ และจะตอ้งนำใบรบัรองแพทย ์ ซีง่ออกใหไ้มเ่กนิ ๑ เดอืน และแสดงวา่ไมเ่ปน็โรคทีต่อ้งหา้ม 
ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยโรค พ.ศ. ๒๔๔๓ มายืน่ดว้ย

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร จังหวัดขอนแก่นไม่รับสมัครสอบและไม่อาจใหเ้ข้าสอบเพ่ือ
เลอืกสรรเปน็พนกังานราชการ ทัง้น ี ้ ตามหนงัสอืกรมสารบรรณ คณะรฐัมนตรฝีา่ยบรหิาร ท่ี นว ๘๙/๒๔๐๑ 
ลงวันท่ี ๒๗ มถินุายน ๒๔๐๑ และตามความในขอ้ ๔ ของคำสัง่มหาเถรสมาคม ลงวันที ่ ๑๗ มนีาคม ๒๔๓๘

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหนง่ พนกังานวเิคราะหน์โยบายและแผน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๑ 

๓. การรับสมัคร
๓.© ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัคร สามารถย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานปกครอง ทีท่ำการ

ปกครองจังหวัดขอนแก่น ข้ัน ๔ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำ๓ อเมืองขอนแก่น จังหวัด 
ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐ ๔๓๒๓ ๖๑๔๘, ๐ ๔๓๒๓ ๖๔๐๗ ตั้งแต่วันที่ ©๓ -  ๒© กรกฎาคม ๒๕๖๔ใน'วันและ 
เวลาราชการ

หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ

๓.๒ คา่ธรรมเนยีมในการสมคัร จำนวน ๓๐๐.- บาท (สามรอ้ยบาทถว้น) 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด  ๆท้ังส้ิน

/ ๔  เง่ือนไข...



๔. เง่ือนไ-ยในการสมคัร
๑) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิท่ัวไปและมคีณุวุฒกิารศกึษาตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสำหรับ 

ตำแหน่งตรงตามตำแหน่งท่ีสมัครสอบ โดยตอ้งเปน็ผูส้ำเรจ็การศกึษาและไตร้บัการอนมุตัใิหเ้ปน็ผูส้ำเรจ็การศกึษา 
จากผูม้อีำนาจอนมุตั ิ ภายในวนัปตีรบัสมคัร คอื วนัที ่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ทัง้นี ้การสำเรจ็การศกึษาตาม 
หลกัสตูรของสถานศกึษาใด จะถอืตามกฎหมาย กฎหรอืระเบยีบเกีย่วกบัการสำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรของ 
สถานศกึษานัน้เปน็เกณฑ ์ และจะใชค้ณุวฒุกิารสกิษาทีส่งูกวา่มาใชใ้นการสมคัรไมไ่ต้

๒) ผูส้มคัรตอ้งรบัผดิขอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองวา่เปน็ผูม้คีณุสมบตัทิัว่ไปและ 
คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ตรงตามประกาศรบัสมคัร และตอ้งกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอยา่งยงิ การระบุ ขือ่ -  นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน

๓) ในกรณทีีม่คีวามผดิพลาดอนัเกดิจากผูส้มคัร หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าเอกสารหลักฐาน 
ซ่ึงผู้สมัครนำมาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของจังหวัดขอนแก่น จะถอืว่าผูส้มคัรเปน็ผูข้าดคณุสมบตั ิ
ในการสมคัรครัง้นีม้าตัง้แตต่น้ และจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมในการสมคัร ทัง้นีใ้นกรณผีูส้มคัรยืน่เอกสารปลอม 
จงัหวดัขอนแกน่จะดำเนนิการทางคดอีาญาตอ่ไปดว้ย

๔. เอกสารและหลกัฐานทีใ่ชใ้นการสมคัร
๔.๑ สำเนาบตัรประจำตวัประซาฃนทีย่งัไมห่มดอายเุทา่นัน้ ซึง่มรีปูถา่ย ข่ือตัว -  ข่ือสกุล 

และเลขประจำตวัประขาขน ๑๓ หลัก ปรากฏชดัเจน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สำเนาใบปรญิญาบตัร และสำเนาระเบยีนแสดงผลการศกึษา (Transcript o f Records) 

ทีแ่สดงวา่เปน็ผูม้คีณุวฒุกิารศกึษาตรงตามประกาศรบัสมคัร โดยตอ้งเปน็ผูส้ำเรจ็การศกึษา และไตรั้บอนมุตัใิหเ้ปน็ 
ผูส้ำเรจ็การศกึษาจากผูม้อีำนาจอนมุตั ิ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ จำนวนอยา่งละ ๑ ฉบับ 

ทัง้นี ้กรณทีีไ่มส่ามารถนำหลกัฐานดงักลา่วมายืน่พร้อมใบสมคัรได ้ให้นำหนังสือรับรอง 
คณุวฒุทิีส่ถานศกึษาออกให ้โดยระบสุาขาทีส่ำเรจ็การศกึษาและวนัทีท่ ีไ่ดร้บัอนมุตัจิากผูม้อีำนาจ โดยจะตอ้ง 
อนมุตัภิายในวันปดิรบัสมคัรมายืน่แทน

๔.๓ สำเนาหลกัฐานอ่ืน  ๆ เขน่ ใบสำคัญการสมรส ใบเปลีย่นขือ่ตวั -  ขือ่สกลุ(ในกรณซีือ่ตวั- 
ซ่ือสกุล ในเอกสารตามขอ้ ๔ ๑ -  ๔.๒ ไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอยา่งละ ๑ ฉบับ

๔.๔ รปูถา่ย หนา้ตรง ขดุสภุาพ ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถา่ยไมเ่กนิ ๖ เดือน 
ขนาด ๑ X ๑.๔ น้ิว จำนวน ๒ รูป

๔.๔ใบรบัรองแพทย ์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดอืน นบัจากวนัทีต่รวจรา่งกายถงึวนัทีย่ืน่เอกสาร 
และแสดงวา่ไมเ่ปน็โรคตอ้งหา้มตามกฎ ก.พ. วา่ดว้ยโรค พ.ศ. ๒๔๔๓ ซ่ึงได้แก่ 

๑) วัณโรคในระยะแพรก่ระจายเชือ้ 
๒) โรคเทา้ขา้งในระยะทีป่รากฏอาการเปน็ทีร่งัเกยีจแกส่งัคม 
๓) โรคตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 
๔) โรคพษิสรุาเรือ้รงั
๔) โรคตดิตอ่รา้ยแรงหรอืโรคเรือ้รงัทีป่รากฏอาการเดน่ชดัหรอืรนุแรง และเปน็อปุสรรค 

ตอ่การปฏบิตังิานในหนา้ทีต่ามที ่ ก.พ. กำหนด
สำหรบัสำเนาเอกสารหลกัฐานใหผู้ส้มคัรเขยีนคำรบัรองความถกูตอ้งวา่ “สำเนาถกูตอ้ง” 

พร้อมลงข่ือ วันท่ี ในเอกสารทกุฉบบั

/ ๖ . การประกาศ...



๖ . การประกาศรายซื่อผู้ม ี!ทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ ๑

จงัหวดัขอนแกน่จะประกาศรายซือ่ผม้สิทิธเิขา้รบัการประเมนิความรู ้ความสามารถ ทกัษะ 
และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินครังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ท่ีทำการ 
ปกครองจังหวัดขอนแก่น และทางเว็บไซต์ ดังนี้

๑) เวบ็ไซตท์ีท่ำการปกครองจังหวัดขอนแกน่ w w w .kkdopa.go.th 
๒) เว็บไซต์จังหวัดขอนแกน่ 
๓) เวบ็ไซตก์รมการปกครอง
๔) บอรด์ประซาสมัพนัธบ์รเิวณหนา้ทีท่ำการปกครองจงัหวดัขอนแกน่ และทีท่ำการปกครอง

อำเภอ ทกุอำเภอ
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกลรร

จงัหวดัขอนแกน่จะดำเนนิการประเมนิความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ำเปน็ 
ตอ่การปฎษิตัหินา้ทีใ่นตำแหนง่ทีส่มคัรเขา้รบัการเลอืกสรรดว้ยวธิกีารประเมนิ แบ1งออกเปน็

๗.© ก ารป ระ เม ิน ค ร ั้ง ท่ี ๑ (คะแน น เต ็ม  ๒ ๐๐ คะแน น ) เป น็ การป ระเม นิ ความ ร ู ้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ำเปน็ตอ่การปฏบิตังิาน โดยวธิกีารสอบขอ้เขยีนแบบปรนยั ซึง่กำหนด 
ขอบเขตของเนือ้หาการสอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศท่ี ๑

๗.๒ การประเมินครั้งท่ี ๒ (คะแนนเต็ม ๑ ๐ ๐  คะแนน) เปน็การประเมนิโดยการสมัภาษณ ์
และการประเมนิบคุคล ซึง่พจิารณาจากประวตัสิว่นตวั ประวตักิารศกึษา ประวตักิารทำงาน และพฤตกิรรมทีป่รากฏ 
ทางอืน่ รวมทัง้จากการสมัภาษณ ์ เพือ่พจิารณาความเหมาะสมในดา้นตา่ง  ๆ ทีเ่ปน็ประโยซนต์อ่การปฏบิตังิานใน 
หน้าท่ี เขน่ ความสามารถ ประสบการณ ์ บคุลกิ ทศันคต ิไหวพริบ อารมณ ์ การแก้ไขป้ญหาเฉพาะหน้า ความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม และอ่ืน  ๆ เป็นด้น

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ก่อน และเมื่อผู้สมัครมีคะแนนการ 
ประเมินครั้งที่ ๑ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖ ๐  จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ ต่อไป

๘. เกณฑ์การดัดสิน
๘.๑ ผูเ้ขา้รบัการประเมนิครัง้ท ี ่ ๑ ท่ีได้คะแนนไม,ตํา่กวา่รอ้ยละ ๖๐ จงึจะมสีทิธเิขา้รบัการ

ประเมนิคร้ังที ่ ๒
๘.๒ ผูท้ ีจ่ะถอืวา่เปน็ผูผ้า่นการเลอืกสรร จะตอ้งเปน็ผูท้ ีไ่ดค้ะแนนในการประเมนิทัง้ ๒ คร้ัง

ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ ๖๐
ทัง้นี ้การประเมินคร้ังท่ี ๑ และคร้ังท่ี ๒ให้คำนึงถึงหลักวิซาการวัดผล

๙. การประกาศรายซื่อและการขึ้นบัญชีรายซื่อผู้ฝานการเลือกสรร
๙.๑ จงัหวดัขอนแกน่จะประกาศรายซือ่ผูผ้า่นการเลอืกสรร ตามลำดบัคะแนนประเมนิ โดยจะ 

เรยีงลำดบัทีจ่ากผูท้ ีไ่ดค้ะแนนรวมการประเมนิครัง้ท ี ่ ๑ และการประเมนิครัง้ท ี ่ ๒ จากมากไปหานอ้ย ในกรณ ี
ทีไ่ดค้ะแนนรวมเทา่กนัจะใหผู้'้ทีไ่ดค้ะแนนการประเมนิคร้ังที ่ ๒ มากกวา่อยูใ่นลำดบัทีด่กีวา่ หากคะแนนการประเมนิ 
คร้ังท่ี ๒ เทา่กนัอกี จะใหผู้ท้ีไ่ดร้บัเลขประจำตวัสอบกอ่นเปน็ผูอ้ยูใ่นลำดบัทีด่กีวา่

๙.๒ บัญชีรายซื่อผู้ผ ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญขีไว้เป ็นเวลา ๒ ปี น ับแต่วันประกาศรายซือผู้ผ่าน
การเลือกสรร

๙.๓ จังหวัดขอนแกน่จะประกาศรายซือ่ผูผ้า่นการเลอืกสรร 
และทางเว็บไซต์ ดงันี้

ณ ทีท่ำการปกครองจง)พดัขอนแกน่ 

/ ๑) เว็บไซต์...

http://www.kkdopa.go.th


๑) เวบ็ไซตท์ีท่ำการปกครองจงัหวดัขอนแกน่ vwvw.kkdopa.go.th 
๒) เว็บไซต์จังหวัดขอนแกน่ 
๓) เวบ็ไซตก์รมการปกครอง
๔) บอรด์ประซาสมัพนัธบ์รเิวณหนา้ทีท่ำการปกครองจงัหวดัขอนแกน่ และทีท่ำการปกครอง

อำเภอ ทกุอำเภอ
๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ฝานการเสือกสรร

ผูผ้า่นการเลอืกสรรจะไดรั้บการเรียกเพือ่จัดจ้างตามลำดบัทีเ่มือ่มตีำแหนง่ว่าง และต้องทำสัญญา 
จ้างตามท่ีจังหวัดขอนแก่นกำหนด

๑๑. การขอทราบผลคะแนน
การประกาศขึน้บญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรของจงัหวดัขอนแกน่ใหถ้อืเปน็ทีส่ดุ ผู้สมัครไม่มีสิทธิ 

ขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณทีีผู่ส้มคัรมฃีอ้สงสยัเกีย่วกบัผลการเลอืกสรรบคุคลเพือ่จดัจา้งเปน็พนกังานราซการ 
สามารถขอทราบคะแนนของตนเองได้ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

จังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วยความโปร่งใส บริสุทธึ๋ ยุติธรรมและเสมอภาค 
ดังน้ัน หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับการขึ้นบัญชี ห่ริอมีพฤติการถ5ในทำนองเดียวกันน้ีโปรด 
อย่าได้หลงเช่ือ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแภ่นทราบด้วย เพ่ือดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันท่ี \แ  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายพันธ์เทพ เสาโกศล)
ปลัดจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑
(ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง วับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาบราชการทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวับที่ '^) กรกฎาคม พ.ศ. ๒<£๖๔)

กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป
ตำแหนง่ พนกังานวเิคราะหน์โยบายและแผน
อัตราว่าง จำนวน ๑ อตัรา
ค่าตอบแทบ ๑๘,๐๐๐ บาท

สักษณะงานที่จะปฏิบัติ
เปน็งานในลกัษณะเชน่เดยีวกบัทีฃ่า้ราชการปฏบิตัซิึง่เปน็ภารกจิหลกัหรอืเปน็งานตามนโยบาย 

สำคญัชองรัฐบาล หรอืเปน็งานทีม่คีวามจำเปน็เรง่ดว่น โดยมรีะยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุแนน่อน หรือเป็นงานท่ีไม่ใช่ 
ลกัษณะเชน่เดยีวกบัขา้ราชการปฏบิตั ิ แตจ่ำเปน็ตอ้งใขผู้ป้ฏบิตัทิีม่คีวามรูร้ะดบัปรญิญา

หนัาที่ความวับผิดชอบ
เกีย่วกบังานวเิคราะหน์โยบายและแผน หรอืปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่ง ดงันี ้
- รวบรวม วเิคราะห ์ และประมวลนโยบายชองกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรฐับาล

เพือ่นำมาสรปุเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเปา้หมายของสว่นราชการ
- รวบรวมขอ้มลู และศกึษาวเิคราะหเ์บือ้งตน้ เกีย่วกบัภารกจิหลกัและแผนกลยทุธข์อง 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรฐับาล เพือ่วางแผนกำหนดแผนการปฏบิตังิานหรอืโครงการให ้
สามารถบรรลภุารกจิทีก่ำหนดไว้

- สำรวจ รวบรวม และประมวลผลขอ้มลูการดำเนนิงานตามนโยบายรฐับาลและประเดน็ 
ปญ้หาทางเศรษฐกจิ การเมอืง และลงัคม ทัง้ในและดา่งประเทศ เพือ่เปน็ขอ้มลูสำหรบัการจดัทำแผนงานหรอื 
กำหนดยทุธศาสตรข์องสว่นราชการ

- วางแผนการทำงานทีร่บัผดิชอบ รว่มดำเนนิการวางแผนการทำงาบของหนว่ยงานหรอื 
โครงการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมายผลลมัฤทธีท้ีก่ำหนด

- ปฏบิตังิานอืน่  ๆ ตามทีไ่ตร้บัมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เปน็ผูโ้ดร้บัคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ี ทกุสาขาวชิา ที่มืหลักสุตรกำหนดระยะเวลาการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ขอบเขตของเนื้อหาการประเมินฯ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑. ความรอบรู้เกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม สถานการณป์จ้จบุนั การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม และ 

เทคโนโลยขีองประเทศไทยและดา่งประเทศ
๒. ความรูค้วามสามารถทางดา้นคอมพวิเตอร ์ (M icrosoft W indow s/M icrosoft W ord/ 

M icrosoft Excel/M icrosoft Pow erPoint)
๓. วสิยัทศัน ์พนัธกิจ โครงสร้าง อำนาจหนา้ทีแ่ละภารกจิของกรมการปกครอง

/ ๔. ความรูเ้กีย่วกบั....

(ะ ^



๔. ความรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตัริาชการ ได้แก่ กฎหมายวา่ดว้ยการบรหิารราชการแผน่ดนิ กฎหมาย 
วา่ดว้ยระเบยีบชา้ราชการพลเรอืน พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี งาน 
สารบรรณ กฎหมายวา่ดว้ยขอ้มลูขา่วสารของราชการ การรกัษาความลบัทางราชการ กฎหมายวา่ดว้ยการอำนวย 
ความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ งานปกครองทอ้งที ่ การอำนวยความเบ็เนธรรมชองฝา่ย 
ปกครอง การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมัน่คงภายใน ในอำนาจหนา้ทีช่องกรมการปกครอง กจิการกอง 
อาสารกัษาดนิแดน งานทะเบยีนราษฎร งานบตัรประจำตวัประซาซน และงานทะเบยีนทัว่ไป

๔. ความรูเ้กีย่วกบัการวางแผนเซงิกลยทุธ ์ การจดัทำแผนยทุธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ 
การตดิตามและประเมนิผล แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ การบรหิารเซงิกลยทุธ ์

๖. การบรหิารจดัการองคก์ร และการบรหิารทรพัยากรมนษุย์
๗. ความรูอ้ืน่  ๆ ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัหินา้ทีใ่นตำแหนง่พนกังานวเิคราะหน์โยบายและแผน 
๘. ความรูพ้ืน้ฐานภาษาองักฤษ

ขอบเขตของเนื้อหาการประเมินฯ ครั้งที่ ๒ 
(คะแนนเต็ม ©๐0 คะแนน)

การประเมนิโดยการสมัภาษณ์


