ใJระกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ด้วยจังหวัดขอนแก่น โดยทีท่ ำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพือ่ จัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ ประเภททัว่ ไป ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญ ญาจ้างของพนัก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่
๑๑ กัน ยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริห ารพนัก งานราชการ เรือ่ ง การกำหนดลัก ษณะงานและ
คุณ สมบัตเิ ฉพาะชองกลุม่ งานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
คำสัง่ กรมการปกครอง ที่ ๖๐๖A3๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรือ่ ง การมอบอำนาจให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด
ปฏิบ ตั ริ าชการแทนในการบริห ารพนัก งานราชการ สัง กัด กรมการปกครอง และคำสัง่ จัง หวัด ขอนแก่น
ที่ ๕๐๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรือ่ ง การมอบอำนาจให้ห วั หน้าส่วนราชการภูมภิ าคประจำจังหวัด
ขอนแก่น ปฏิบ ตั ริ าชการแทนผูว้ า่ ราชการจังหวัด ขอนแก่น ในการบริห ารงานบุค คลของพนัก งานราชการ ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ คำสัง่ ระเบียบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วช้อง
ในทุกขัน้ ตอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปบี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
©.๑ หน่วยที่รับสมัคร

ชื่อกลุ่มงาบ ชื่อตำแหน่ง อัต ราว่าง ค่าตอบแทน หน้าที่ความ

รับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบ ัติ
๑.©.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑) ตำแหน่ง พนักงาบวิเคราะห์น โยบายและแผน
อัตราว่าง ค่าตอบแทน หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๑
๑.๒ สิทธิประโยชน์ ระยะเวลาการจ้าง
สิทธิประโยชน์
ตามระเบีย บสำนัก นายกรัฐ มนตรีวา่ ด้วยพนัก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม และประกาศคณะกรรมการบริห ารพนัก งานราชการ เรือ่ ง สิท ธิป ระโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๕๔ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ระยะเวลาจ้าง
ไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ) และอาจได้รบั การต่อ
สัญญาจ้างอีก ตามเงือ่ นไขในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทัง้ บี้ กรณี
พนักงานราชการอายุครบ ๖๐ ปีบริบรู ณ์ สัญญาจ้างจะสิน้ สุดเมือ่ สิน้ ปีงบประมาณทีพ่ นักงานราชการผูน้ น้ั อายุครบ
๖๐ ปีบริบรู ณ์

/ ๑.๓ สถานที่...

-๒-

๑.๓ สถานที่ปฏิบัติงาน

ผูไ้ ด้รบั การขึน้ บัญชีผผู้ า่ นการเลือกสรร และเรียกมาลงนามสัญญาจ้าง จะได้รบั มอบหมายให้
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานทีท่ ำการปกครองจังหวัดขอนแก่น หรือทีท่ ำการปกครองอำเภอ ใน
จังหวัดขอนแก่น
๒. คุณ สมบัต ิท ั่ว ไป และคุณ สมบัต ิเ ฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง ของผู้ม ีส ิท ธิส มัค รเข้า รับ การ
เลือกสรร

๒.© คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุ'ไม่ตา่ํ ก'วา่ ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็น ผูท้ ม่ี กี ายทุพ พลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบ ตั หิ น้าทีไ่ ด้ ไร้ค วามสามารถหรือ

'ไางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผูพ้ น้ โทษมาแล้ว
เกินห้าปี
การจ้างบุคคลผูพ้ น้ โทษมาแล้วเกินห้าปีตามข้อ ๒.๑ (๖) เข้าเป็นพนักงานราชการ ให้
บุคคลผูน้ น้ั ต้องยืน่ หนังสือรับรองความประพฤติวา่ ไม่เป็นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นทีน่ า่ รังเกียจของสังคม
ตามแบบทีเ่ ลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดเพือ่ ประกอบการพิจารณาด้วย
(๗) ไม่เป็น ผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอืน่ ของรัฐ
หมายเหตุ ในวัน ทีท่ ำสัญ ญาจ้าง ผูท้ ผ่ี า่ นการเลือ กสรรจะต้อ งไม่เป็น ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอืน่ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
าาขการส่วนท้องถิน่ และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซีง่ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคทีต่ อ้ งห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๔๔๓ มายืน่ ด้วย
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร จังหวัดขอนแก่นไม่รบั สมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพือ่
เลือ กสรรเป็น พนัก งานราชการ ทัง้ นี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐ มนตรีฝ า่ ยบริห าร ที่ นว ๘๙/๒๔๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๔๐๑ และตามความในข้อ ๔ ของคำสัง่ มหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๑
๓. การรับสมัคร
๓.© ผูม
้ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละประสงค์จะสมัคร สามารถยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุม่ งานปกครอง ทีท่ ำการ
ปกครองจังหวัดขอนแก่น ขัน้ ๔ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำ๓อเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ ๐ ๔๓๒๓ ๖๑๔๘, ๐ ๔๓๒๓ ๖๔๐๗ ตั้งแต่วันที่ ©๓ - ๒© กรกฎาคม ๒๕๖๔ ใน'วันและ
เวลาราชการ
๓.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน ๓๐๐.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จา่ ยคืนให้ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
/ ๔ เงื่อนไข...

๔. เงือ่ นไ-ยในการสมัคร
๑) ผูส้ มัครจะต้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัติทั่วไปและมีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งตรงตามตำแหน่งทีส่ มัครสอบ โดยต้องเป็น ผูส้ ำเร็จการศึกษาและไต้รบั การอนุม ตั ใิ ห้เป็น ผูส้ ำเร็จการศึกษา
จากผูม้ อี ำนาจอนุมตั ิ ภายในวัน ปีต รับ สมัค ร คือ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ทัง้ นี้ การสำเร็จการศึก ษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือ ตามกฎหมาย กฎหรือ ระเบียบเกีย่ วกับ การสำเร็จการศึก ษาตามหลัก สูต รของ
สถานศึกษานัน้ เป็นเกณฑ์ และจะใช้คณ
ุ วุฒ กิ ารสิกษาทีส่ งู กว่ามาใช้ในการสมัครไม่ไต้
๒) ผูส้ มัครต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผูม้ คี ณ
ุ สมบัตทิ ว่ั ไปและ
คุณ สมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และต้อ งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถกู ต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิง การระบุ ขือ่ - นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน
๓) ในกรณีทม่ี คี วามผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าเอกสารหลักฐาน
ซึง่ ผูส้ มัครนำมายืน่ ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของจังหวัดขอนแก่น จะถือว่าผูส้ มัครเป็นผูข้ าดคุณสมบัติ
ในการสมัครครัง้ นีม้ าตัง้ แต่ตน้ และจะไม่คนื ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ทัง้ นีใ้ นกรณีผสู้ มัค รยืน่ เอกสารปลอม
จังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย
๔. เอกสารและหลักฐานทีใ่ ช้ในการสมัคร
๔.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประซาฃนทีย่ งั ไม่หมดอายุเท่านัน้ ซึง่ มีรปู ถ่าย ขือ่ ตัว - ขือ่ สกุล
และเลขประจำตัวประขาขน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ทีแ่ สดงว่าเป็น ผูม้ คี ณ
ุ วุฒ กิ ารศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้อ งเป็น ผูส้ ำเร็จการศึก ษา และไต้รบั อนุมตั ใิ ห้เป็น
ผูส้ ำเร็จการศึกษาจากผูม้ อี ำนาจอนุมตั ิ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทัง้ นี้ กรณีทไ่ี ม่สามารถนำหลักฐานดังกล่าวมายืน่ พร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง
คุณ วุฒ ทิ ส่ี ถานศึกษาออกให้ โดยระบุส าขาทีส่ ำเร็จ การศึก ษาและวัน ทีท่ ไ่ี ด้รบั อนุม ตั จิ ากผูม้ อี ำนาจ โดยจะต้อง
อนุมตั ภิ ายในวันปิดรับสมัครมายืน่ แทน
๔.๓ สำเนาหลักฐานอืน่ ๆ เข่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลีย่ นขือ่ ตัว - ขือ่ สกุล(ในกรณีซ อ่ื ตัวซือ่ สกุล ในเอกสารตามข้อ ๔ ๑ - ๔.๒ ไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๔ รูปถ่าย หน้าตรง ขุดสุภาพ ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑ X ๑.๔ นิว้ จำนวน ๒ รูป
๔.๔ใบรับรองแพทย์ ซึง่ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับจากวันทีต่ รวจร่างกายถึงวันทีย่ น่ื เอกสาร
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๔๔๓ ซึง่ ได้แก่
๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชือ้
๒) โรคเท้าข้างในระยะทีป่ รากฏอาการเป็นทีร่ งั เกียจแก่สงั คม
๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๔) โรคพิษสุราเรือ้ รัง
๔) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรือ้ รังทีป่ รากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบตั งิ านในหน้าทีต่ ามที่ ก.พ. กำหนด
สำหรับสำเนาเอกสารหลักฐานให้ผสู้ มัครเขียนคำรับรองความถูกต้องว่า “สำเนาถูก ต้อ ง”
พร้อมลงขือ่ วันที่ ในเอกสารทุกฉบับ
/ ๖. การประกาศ...

๖. การประกาศรายซื่อ ผู้ม ี!ทธิเข้ารับ การประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ ๑
จังหวัด ขอนแก่น จะประกาศรายซือ่ ผ้ม สิ ทิ ธิเข้ารับ การประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมินครังที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ทีท่ ำการ
ปกครองจังหวัดขอนแก่น และทางเว็บไซต์ ดังนี้
๑) เว็บไซต์ทท่ี ำการปกครองจังหวัดขอนแก่น www.kkdopa.go.th
๒) เว็บไซต์จงั หวัดขอนแก่น
๓) เว็บไซต์กรมการปกครอง
๔) บอร์ดประซาสัมพันธ์บริเวณหน้าทีท่ ำการปกครองจังหวัดขอนแก่น และทีท่ ำการปกครอง
อำเภอ ทุกอำเภอ
๗. หลักเกณฑ์แ ละวิธ ีก ารเลือ กลรร
จังหวัดขอนแก่น จะดำเนิน การประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ ำเป็น
ต่อการปฎิษตั หิ น้าทีใ่ นตำแหน่งทีส่ มัครเข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธกี ารประเมิน แบ1งออกเป็น
๗.© การป ระเม ิน ครั้ง ที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๒ ๐๐ คะแนน) เป็น การประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ ำเป็น ต่อการปฏิบ ตั งิ าน โดยวิธกี ารสอบข้อเขียนแบบปรนัย ซึง่ กำหนด
ขอบเขตของเนือ้ หาการสอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๑
๗.๒ การประเมิน ครั้ง ที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็น การประเมิน โดยการสัม ภาษณ์
และการประเมินบุคคล ซึง่ พิจารณาจากประวัตสิ ว่ นตัว ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารทำงาน และพฤติกรรมทีป่ รากฏ
ทางอืน่ รวมทัง้ จากการสัม ภาษณ์ เพือ่ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยซน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านใน
หน้าที่ เข่น ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิก ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ การแก้ไขป้ญหาเฉพาะหน้า ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม และอืน่ ๆ เป็นด้น
ทั้งนี้ จังหวัด ขอนแก่น จะดำเนิน การประเมิน ครั้งที่ ๑ ก่อน และเมื่อ ผู้ส มัค รมีค ะแนนการ
ประเมินครั้งที่ ๑ ไม่ต ํ่ากว่าร้อ ยละ ๖๐ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ ต่อไป
๘. เกณฑ์การดัดสิน
๘.๑ ผูเ้ ข้ารับ การประเมิน ครัง้ ที่ ๑ ทีไ่ ด้คะแนนไม,ตํา่ กว่าร้อ ยละ ๖๐ จึงจะมีส ทิ ธิเข้ารับ การ
ประเมินครัง้ ที่ ๒
๘.๒ ผูท้ จ่ี ะถือว่าเป็น ผูผ้ า่ นการเลือกสรร จะต้องเป็นผูท้ ไ่ี ด้คะแนนในการประเมินทัง้ ๒ ครัง้
ไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ ๖๐
ทัง้ นี้ การประเมินครัง้ ที่ ๑ และครัง้ ที่ ๒ให้คำนึงถึงหลักวิซาการวัดผล
๙. การประกาศราย ซื่อ และการขึ้น บัญ ชีรายซื่อผู้ฝานการเลือกสรร
๙.๑ จังหวัดขอนแก่นจะประกาศรายซือ่ ผูผ้ า่ นการเลือกสรร ตามลำดับคะแนนประเมิน โดยจะ
เรีย งลำดับ ทีจ่ ากผูท้ ไ่ี ด้ค ะแนนรวมการประเมิน ครัง้ ที่ ๑ และการประเมิน ครัง้ ที่ ๒ จากมากไปหาน้อ ย ในกรณี
ทีไ่ ด้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผ'ู้ ทไ่ี ด้คะแนนการประเมินครัง้ ที่ ๒ มากกว่าอยูใ่ นลำดับทีด่ กี ว่า หากคะแนนการประเมิน
ครัง้ ที่ ๒ เท่ากันอีก จะให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผูอ้ ยูใ่ นลำดับทีด่ กี ว่า
๙.๒ บัญ ชีรายซื่อ ผู้ผ ่านการเลือ กสรรจะขึ้น บัญ ขีไว้เป็น เวลา ๒ ปี นับ แต่วัน ประกาศรายซือ ผู้ผ ่าน

การเลือกสรร

๙.๓ จังหวัดขอนแก่นจะประกาศรายซือ่ ผูผ้ า่ นการเลือกสรร ณ ทีท่ ำการปกครองจง)พัดขอนแก่น
และทางเว็บไซต์ ดังนี้
/ ๑) เว็บไซต์...

๑) เว็บไซต์ทท่ี ำการปกครองจังหวัดขอนแก่น vwvw.kkdopa.go.th
๒) เว็บไซต์จงั หวัดขอนแก่น
๓) เว็บไซต์กรมการปกครอง
๔) บอร์ดประซาสัมพันธ์บริเวณหน้าทีท่ ำการปกครองจังหวัดขอนแก่น และทีท่ ำการปกครอง
อำเภอ ทุกอำเภอ
๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ฝานการเสือกสรร
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรจะได้รบั การเรียกเพือ่ จัดจ้างตามลำดับทีเ่ มือ่ มีตำแหน่งว่าง และต้องทำสัญญา
จ้างตามทีจ่ งั หวัดขอนแก่นกำหนด
๑๑. การขอทราบผลคะแนน
การประกาศขึน้ บัญชีผผู้ า่ นการเลือกสรรของจังหวัดขอนแก่นให้ถอื เป็นทีส่ ดุ ผูส้ มัครไม่มีสิทธิ
ขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีทผ่ี สู้ มัครมีฃอ้ สงสัยเกีย่ วกับผลการเลือกสรรบุคคลเพือ่ จัดจ้างเป็นพนักงานราซการ
สามารถขอทราบคะแนนของตนเองได้ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันทีป่ ระกาศขึน้ บัญชีผผู้ า่ นการเลือกสรร
จังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วยความโปร่งใส บริสุทธึ๋ ยุติธรรมและเสมอภาค
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับการขึ้นบัญชี ห่ริอมีพฤติการถ5ในทำนองเดียวกันนี้โปรด
อย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแภ่นทราบด้วย เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ \แ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายพันธ์เทพ เสาโกศล)
ปลัดจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัต ิราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑
(ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง วับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาบราชการทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวับที่ '^) กรกฎาคม พ.ศ. ๒<£๖๔)

กลุ่มงาน
ตำแหน่ง
อัตราว่าง
ค่าตอบแทบ

บริหารทัว่ ไป
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน ๑ อัตรา
๑๘,๐๐๐ บาท

สักษณะงานที่จะปฏิบัติ
เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับทีฃ่ า้ ราชการปฏิบตั ซิ ง่ึ เป็นภารกิจหลักหรือเป็นงานตามนโยบาย
สำคัญชองรัฐบาล หรือเป็นงานทีม่ คี วามจำเป็นเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดแน่นอน หรือเป็นงานทีไ่ ม่ใช่
ลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบตั ิ แต่จำเป็นต้องใข้ผปู้ ฏิบตั ทิ ม่ี คี วามรูร้ ะดับปริญ ญา
หนัาที่ความวับผิดชอบ
เกีย่ วกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง ดังนี้
- รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายชองกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล
เพือ่ นำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ
- รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบือ้ งต้น เกีย่ วกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เพือ่ วางแผนกำหนดแผนการปฏิบตั งิ านหรือโครงการให้
สามารถบรรลุภารกิจทีก่ ำหนดไว้
- สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น
ป้ญ หาทางเศรษฐกิจ การเมือง และลังคม ทัง้ ในและด่างประเทศ เพือ่ เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือ
กำหนดยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
- วางแผนการทำงานทีร่ บั ผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงาบของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลลัมฤทธีท้ ก่ี ำหนด
- ปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย
คุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผูโ้ ด้รบั คุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ที่ม ืห ลักสุตรกำหนดระยะเวลาการศึก ษา
ไม่น ้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากประกาศนียบัต รมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ขอบเขตของเนื้อหาการประเมินฯ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑. ความรอบ รูเ้ กีย่ วกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปจ้ จุบน
ั การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยและด่างประเทศ
๒. ความรูค้ วามสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (M icrosoft W indows/M icrosoft W ord/
M icrosoft Excel/M icrosoft PowerPoint)
๓. วิสยั ทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าทีแ่ ละภารกิจของกรมการปกครอง
/ ๔. ความรูเ้ กีย่ วกับ ....

(ะ ^

๔. ความรูเ้ กีย่ วกับ การปฏิบ ตั ริ าชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการบริห ารราชการแผ่นดิน กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี งาน
สารบรรณ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การรักษาความลับ ทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญ าตของทางราชการ งานปกครองท้องที่ การอำนวยความเบ็เนธรรมชองฝ่าย
ปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่ คงภายใน ในอำนาจหน้าทีช่ องกรมการปกครอง กิจการกอง
อาสารักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประซาซน และงานทะเบียนทัว่ ไป
๔. ความรูเ้ กีย่ วกับการวางแผนเซิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเซิงกลยุทธ์
๖. การบริห ารจัดการองค์กร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
๗. ความรูอ้ น่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘. ความรูพ้ น้ื ฐานภาษาอังกฤษ
ขอบเขตของเนื้อหาการประเมินฯ ครั้งที่ ๒
(คะแนนเต็ม ©๐0 คะแนน)
การประเมินโดยการสัมภาษณ์

