ประกาศจังหวัดอานาจเจริญ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
.........................................................
ด้วยจังหวัดอานาจเจริญประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนั ก งานราชการทั่ ว ไป ต าแหน่ ง พนั ก งานวิ เ คราะห์ น โยบายและแผน จ านวน ๑ อั ต รา สั ง กั ด กลุ่ ม งาน
ยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อ การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่างลง
ฉะนั้ น อาศัย อานาจตามระเบี ย บส านั กนายกรัฐ มนตรี ว่า ด้ว ยพนั กงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และสั ญ ญาจ้ า งของพนั ก งานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวั น ที่ 11 กั น ยายน 2552 ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ
การจัดทากรอบอัตรากาลั งพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตาแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์วิจัย ประสานงาน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ
หรือนโยบายแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการบริหาร หรือความมั่นคงในระดับประเทศ
รวมถึงประเด็น ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศเพื่อประกอบการกาหนด
นโยบาย จัดทาแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสาหรับกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
ระดับประเทศ แล้วแต่กรณีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,00๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มทาสัญญา 2 ธันวาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) สัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
/ (4) ไม่เป็น …
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(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ ก ลุ่ ม งานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอานาจเจริญ ถนนชยางกูร ตาบลโนนหนามแท่ง อาเภอ
เมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
๓.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) สาเนาแสดงผลการศึกษา และปริญญาบัตร อย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
(6) สาเนาเอกสาร สด.9 หรือ สด.8 (เพศชาย) จานวน 1 ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครตามอัตราละ 100 บาท เมื่อสมัคร
สอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบรับสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร
/ ไม่ว่าด้วย…

-3ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกล่ าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
และสานักงานจังหวัดอานาจเจริญจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกาหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
จังหวัดอานาจเจริญจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก าหนดวั น เวลาสถานที่ ใ นการประเมิ น ฯ ในวั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2562 ณ บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์สานักงานจังหวัดอานาจเจริญและเว็บไซต์จังหวัดอานาจเจริญ ที่ www.amnatcharoen.go.th
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คะแนนเต็ม
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
80
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของจังหวัดอานาจเจริญ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
- ความรู้ เกี่ย วกับ นโยบายและแผน การจัด ทาแผนงานโครงการ
การบริหารแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผล
- ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
- แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564)
- พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
- ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่ง
20
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทางาน
บุคลิ กภาพ วุฒิ ภ าวะทางอารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว เข้ากับ
ผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ
รวมคะแนน
100

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน(ปรนัย)

สอบสัมภาษณ์

/ จังหวัด ...

-4จังหวัดอานาจเจริญ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕62 โดยผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 จะต้องมีคะแนนการประเมิน
สมรรถนะ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลาดับคะแนนจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รวมกันมากที่สุดเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหาก
คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เท่ากัน จะพิจารณาจากลาดับที่ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดอานาจเจริญจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอานาจเจริญ และทางเว็บไซต์จังหวัดอานาจเจริญ ที่
www.amnatcharoen.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการสรรหาครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้น
บัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่จังหวัดอานาจเจริญกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

