
 

 
 

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

...................................... 
 

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา โดยที่ท าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 
2552  ลงวันที่ 11 กันยายน ๒552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และค าสั่งกรมการปกครอง ที่ 606/2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอ านาจให้  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการบริหารพนักงานราชการ สังกัดกรมการปกครอง จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
  1.1 หน่วยที่รับสมัคร ชื่อกลุ่มงาน ชื่อต าแหน่ง อัตราว่าง ค่าตอบแทน หน้าที่ 

ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
        (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1) 
 

  1.2 สิทธิประโยชน์ ระยะเวลาการจ้าง 
        สิทธิประโยชน์ 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ระยะเวลาจ้าง      
   ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2567 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) และอาจได้รับ                       
การต่อสัญญาจ้างอีก ตามเงื่อนไขในข้อ 11 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ                   
พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ กรณีพนักงานราชการอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สัญญาจ้างจะสิ้นสุดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ                
ที่พนักงานราชการผู้นั้นอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
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1.3  สถานที่ปฏิบัติงาน 
        ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และเรียกมาลงนามสัญญาจ้าง จะได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ท าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา หรือที่ท าการปกครอง
อ าเภอในจังหวัดนครราชสีมา 

 2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ                
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 
   (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับความผิดที่ ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุ โทษ                      
หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี  
       การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามข้อ 2.1 (6) เข้าเป็นพนักงานราชการ              
ให้บุคคลผู้นั้นต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจ                          
ของสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนดเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย                    
   (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  
   หมายเหตุ ในวันที่ท าสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิ สาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง          
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค               
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย    
   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร จังหวัดนครราชสีมาไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้ 
เข้าสอบเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  
ที่  นว 89/2501 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538   
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 
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 3. การรับสมัคร 
 3.1 ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่กลุ่มงาน
ปกครอง ที่ท าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา หมายโทรศัพท์ 044-252820  ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 
2564 ในวันและเวลาราชการ 
 3.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน 400 บาท  
       ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมัคร              
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 3.3 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ 
เลือกสรรฯ จะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบ             
ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และก าหนด 
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 

 4. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 4.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ ในข้อ 2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติให้เป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และจะใช้คุณวุฒิการศึกษาที่สูงกว่ามาใช้ในการสมัครไม่ได้  

 4.2 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบุ ช่ือตัว – ชื่อสกุล และเลขประจ าตัวประชาชน  
 4.3 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าเอกสาร
หลักฐานซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของจังหวัดนครราชสีมา จะถือว่าผู้สมัคร
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัคร 
ยื่นเอกสารปลอม จังหวัดนครราชสีมาจะด าเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย 

 5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
    5.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อตัว – ชื่อสกุล 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน จ านวน 1 ฉบับ  
   5.2 ส าเนาใบปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript.of.Records) ที่             
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติให้
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 จ านวน
อย่างละ 1 ฉบับ 
  ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ. โดยจะต้องอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 
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5.3 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ในกรณี                   

ชื่อตัว – ชื่อสกุล ในเอกสารตามข้อ 5.1 – 5.2 ไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
5.4 รูปถ่าย หน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป  
                         5.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ตรวจร่างกายถึงวันที่ยื่นเอกสาร 
(น าใบรับรองแพทย์มายื่นในวันท าสัญญาจ้าง) และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่  
      ๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 

       ๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   ๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

      ๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
        ๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง  และ 
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
     ส าหรับส าเนาเอกสารหลักฐานให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองความถูกต้องว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
พร้อมลงชื่อ วันที่ ในเอกสารทุกฉบับ  

 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และก าหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 
 จังหวัดนครราชสีมา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564   
ณ ที่ท าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา  และทางเว็บไซต์ dopakorat.com 

 7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  จังหวัดนคราชสีมา จะด าเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ                   
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการประเมิน แบ่งออกเป็น  
  7 .1 การประเมินครั้งที่  1 (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) เป็นการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย                
ซึ่งก าหนดขอบเขตของเนื้อหาการสอบ ต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศที่ 1 
  7.2  การประเมินครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการประเมินโดยการสัมภาษณ์
และการประเมินบุคคล ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน  และพฤติกรรม 
ที่ปรากฏทางอ่ืน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิก ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตส านึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม และอ่ืน ๆ เป็นต้น  
   
 

/ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา … 
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   ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา จะด าเนินการประเมินครั้งที่ 1 ก่อน และเม่ือผู้สมัครมีคะแนน
การประเมินครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ต่อไป  

 8. เกณฑ์การตัดสิน 
  8.1 ผู้เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับ
ประเมินครั้งที่ 2 
  8.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินทั้ง 2 ครั้ง 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
  ทั้งนี้ การประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผล 

 9. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชรีายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  9.1 จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามล าดับคะแนนประเมิน
โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินครั้งที่ 1 และการประเมินครั้งที่ 2 จากมากไปหาน้อย              
ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากคะแนน
การประเมินครั้งที่ 2 เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
  9.2  บัญชีรายชื่ อผู้ ผ่ านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชี ไว้แยกตามต าแหน่ งการสมั คร                    
ซ่ึงจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ 2 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
 9.3 จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ ที่ท าการปกครองจังหวัด
นครราชสีมา และทางเว็บไซต์ dopakorat.com 

 10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการเรียกเพ่ือจัดจ้างตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้เมื่อมีต าแหน่งว่าง 
และต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดนครราชสีมาก าหนด  

 จังหวัดนครราชสีมาจะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม                 
และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติการณ์               
ในท านองเดียวกันนี้  โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทราบด้วย  
เพื่อด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

                                        ประกาศ ณ วันที่   1    กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

         
 

     (นายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์) 
                                       ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน 
                         ผูว้่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 
(ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

------------------------------------------------------------- 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

ต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบัติ  
เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติซึ่งเป็นภารกิจหลักหรือเป็นงานตามนโยบายส าคัญ

ของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน หรือเป็นงานที่ไม่ใช่
ลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบัติ แต่จ าเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ระดับปริญญา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ 

  - รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ
รัฐบาล เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ  
  - รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เพ่ือวางแผนก าหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการ        
ให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
  - ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น
ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน   
หรือก าหนดยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
  - วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน                  
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ค่าตอบแทน  
อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 

หน่วยการรับสมัคร และอัตราว่าง 
 

หน่วยการรับสมัคร อัตราว่าง (อัตรา) 
01 3 
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ขอบเขตของเนื้อหาการประเมินฯ ครั้งที่ 1  
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

1. ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

2. ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows / Microsoft Word / Microsoft 
Excel / Microsoft PowerPoint) 

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อ านาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง 
4. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           
งานสารบรรณ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การรักษาความลับทางราชการ กฎหมายว่าด้วย                      
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ งานปกครองท้องที่ การอ านวยความเป็นธรรม
ของฝ่ายปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอ านาจหน้าที่ของกรมการปกครอง 
กิจการกองอาสารักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป 

5. ความรู้ เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนงาน โครงการ                      
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

6. การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
7. ความรู้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 6. ความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
 

ขอบเขตของเนื้อหาการประเมินฯ ครั้งท่ี 2  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  การประเมินโดยการสัมภาษณ์ 
 

------------------------------------------------ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 


