ประกาศจังหวัดเชียงใหม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ของสํานักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหม
-------------------------------------ดวยจังหวัดเชียงใหมประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
เฉพาะกิ จ ตํ า แหน ง นั ก วิ เ คราะห น โยบายและแผน รวม ๕ อั ต รา ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริ ห ารพนั กงานราชการ เรื่ อง หลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่ อ นไขการสรรหาและเลื อ กสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจางพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนั กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม หนั งสื อสํ านั กงาน ก.พ. ด วนที่ สุ ด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๐๐
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 310/2564 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 และคําสั่งจังหวัด
เชียงใหม ที่ 2588/2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เปนพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
ชื่อตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับภารกิจหลักและ
แผนกลยุทธของสวนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อชวยวางแผนกําหนดแผนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการใหสามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2. วิเคราะหนโยบายของสวนราชการหรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงและเสนอขอคิดเห็น เพื่อชวยจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
3. สํารวจ รวบรวม และประมวลผลขอ มูล การดํา เนิน งานตาม
นโยบายรัฐบาลและประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและตางประเทศเพื่อเปน ข อมูล
สําหรับการจัดทําแผนงานหรือกําหนดยุทธศาสตร
4. การติดตาม ประเมินผล วัดผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ
๕. รวมปฏิบัติงานกับสวนบริหารทั่วไปของสํา นักงาน ในการ
ดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา วิ เ คราะหขอมูล ตาง ๆ ที่เกี่ย วของเพื่ อจั ดทํ าประมาณการรายได ป ระจํ า ป
การรวบรวม และจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ผลการปฏิ บั ติ ง าน สถิ ติ ข อ มู ล และงานเกี่ ย วกั บ สารสนเทศ
ของสํานักงานฯ รวมถึงการจัดเก็บคาเชาที่ราชพัสดุ คาธรรมเนียม คาปรับ เงินประกันสัญญา และคาภาษี
ต าง ๆ ตลอดจนเงิ น อื่ น ใดที่ ผู เ ช า ต องชํ า ระใหกับ ทางราชการ พรอมทั้งออกใบเสร็ จ รับ เงิ น ควบคุ ม ดู แล
ดําเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับที่ราชพัสดุ หรือ
๖ . ร วมปฏิ บั ติ งานกั บส วนจั ด การที่ ราชพั สดุ ของสํ า นั กงาน
ในการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา วิ เ คราะห กฎหมายเกี่ ย วกั บ ที่ ร าชพั ส ดุ ห รื อ กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพื่อใชประโยชนในที่ราชพัสดุ พัฒนาศักยภาพของที่ราชพัสดุ การจัดหาประโยชนและการทํานิติกรรมเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ และการวางแผนพัฒนาที่ราชพัสดุ หรือ
/ เพื่อใช...
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ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขอมูลดานภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ดานที่ราชพัสดุ จัดทําและบริหารฐานขอมูลเกี่ยวกับทะเบียนหลักฐานที่ราชพัสดุ หรือ
๘. รวมปฏิบัติงานกับสวนประเมินราคาทรัพยสินของสํานักงาน
ในการดําเนิน การเกี่ยวกั บ การสํารวจและปฏิบัติงานตามขั้น ตอนการประเมิน ราคาทรั พยสิน ประเภทที่ ดิน
โรงเรือนสิ่งปลู กสราง และหองชุด รวมถึงการจัด ทําฐานขอมูล ซื้อขายและประสานงานกั บสํานักงานที่ ดิน
หรือหนวยงานตาง ๆ เพื่อขอขอมูลประกอบการจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
๙. ใหคําแนะนํา ตอบปญ หาและชี้แจงเกี่ยวกับ งานที่ตนมีความ
รับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
๑๐. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๑๑. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
อัตราวาง
๕ อัตรา
คาตอบแทน
๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ทําสัญญาจาง ไมเกิน ๑ ป
และไมเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยไมมีการตอสัญญาจาง
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบเขารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553
5) ไม เป นผู ดํา รงตํ าแหนงทางการเมื อง กรรมการพรรคการเมื อง หรือเจ าหน าที่
ในพรรคการเมือง
6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํา ความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษหรือเปนผูพน โทษ
มาแลวเกินหาปการจางบุคคลผูพนโทษมาแลวเกินหาปตามวรรคหนึ่งเขาเปนพนักงานราชการตองกําหนดให
บุคคลผูนั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติวาไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่นารังเกียจของสังคมตาม
แบบที่เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนดเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
/ หมายเหตุ...
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ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวา
ไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค มายื่นดวย
สํ าหรั บพระภิ กษุหรื อสามเณร ทางกรมธนารั กษ ไม รับสมั คร และไม อาจให เ ข ารั บ
การสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปได ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม 2538 โดยอนุโลม
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีห รื อคุ ณวุฒิ อย างอื่น ที่เ ทีย บไดในระดับ เดียวกัน ในทุกสาขาวิ ช า
จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
๓. การรับสมัครสอบเขารับการเลือกสรร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให ผู ป ระสงค จ ะสมั ค รสอบเข ารั บ การเลื อ กสรร ขอและยื่ น ใบสมั ค รด ว ยตนเอง
ไดที่สวนบริหารทั่วไป สํานักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหม ชั้น 2 อาคารศูนยบริหารจัดการเหรียญกษาปณเชียงใหม
ถนนโชตนา ตํ า บลช า งเผื อก อํ า เภอเมื องเชี ย งใหม จั งหวั ดเชี ย งใหม โดยไม เ สี ยค า ธรรมเนี ย มรั บ สมั ค ร
ตั้งแตวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 (เวนวันหยุดราชการ) ชวงเชาตั้งแต
เวลา 09.00 – 12.00 น. และชวงบายตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น.
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๑ ป
(นับถึงวันปดรับสมัคร จํานวน ๓ รูป
๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๓) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๔) สําเนาแสดงผลการศึกษา (ปริญญาบัตร) จํานวน ๑ ฉบับ
๕) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูที่มี
วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร
คือวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ในกรณีที่ไมส ามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่น พรอมใบสมัครได
ใหนํา หนัง สือ รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึ กษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได ทั้งนี้ การสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑ
๖) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุ ล
ในหลักฐานการสมัครสอบไมตรงกัน) ใบสําคัญการสมรส (ถามี เฉพาะเพศหญิง) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
๗) สําเนาหลักฐานที่แสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓) หรือ
สําเนาหลักฐานที่แสดงวาเปนผูไดรับยกเวนการเกณฑทหาร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
/ ทั้งนี้...

-4ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครสอบเขารับการเลื อกสรรต องจั ดทํ า
สําเนาหลักฐานโดยใชกระดาษ เอ4 เขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อกํากับเอกสารทุกฉบับ
๓.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
๑) ผูสมัครสอบจะต องเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุ มัติ
ภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
หรือขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑ
๒) ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิใหตรงตามตําแหนงที่สมัครและตามที่ ก.พ. รับรอง
ไดทาง http://e-accreditation.ocsc.go.th
๓) ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร
ใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรง
ตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวา
การรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
จังหวัดเชียงใหมจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบใหทราบ
ในวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ป า ยประชาสัมพัน ธ ชั้น 1 อาคารศูน ยบ ริห ารจัดการเหรีย ญกษาปณ
จังหวัดเชียงใหม และทางเว็บไซตของสํานักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหม https://chiangmai.treasury.go.th/th/
(หัวขอขาวรับสมัครงาน  พนักงานราชการ)
๕. หลักเกณฑและวิธีการสอบเพื่อประเมินสมรรถนะ (การประเมิน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒)
ตําแหนง

การ
ประเมิน

หัวขอ

คะแนน

วิธีการ
ประเมิน

นักวิเคราะหนโยบาย ครั้งที่ 1 ความรูความสามารถทั่วไป
100 สอบขอเขียน
และแผน
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ,
กรมธนารักษ, นโยบายภาครัฐ และความรูทั่วไป
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม ที่จําเปนและเกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่ราชการ

/ ตาราง...

-5ตําแหนง

การ
ประเมิน

หัวขอ

คะแนน

วิธีการ
ประเมิน

นักวิเคราะหนโยบาย ครั้งที่ 2 การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
100 สอบสัมภาษณ
และแผน
๑. ความรู พิ จ ารณาจากประวั ติ ก ารศึ ก ษา
ประวัติการทํางาน และสัมภาษณเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมจากการสั ง เกตพฤติ ก รรม
ที่ปรากฏของผูเขาสอบ
๒. ความสามารถ พิ จ ารณาความสามารถ
ที่จะทํางานในหนาที่ และความรูประสบการณ
ที่อาจจะใชเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ ความคิดริเริ่มสรางสรรค เชาวปญญา
ความคล อ งแคล ว ว อ งไวในการตอบป ญ หา
แกปญหา และแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ
๓. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ พิจารณาจาก
บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะส ว นบุ ค คลทางการแต ง กาย
สภาพรางกายและจิตใจ เพื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในดานตาง ๆ
๖. เกณฑการตัดสิน (กรณีมีการประเมิน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒)
6.1 ผูที่ถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรตองเปนผูที่ไดคะแนนรวมในการประเมินสมรรถนะ
ไมต่ํากวารอยละ 60
6.2 การจัดจางเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได โดยจะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนน
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มากไปหานอย หากมีผูที่ไดคะแนนเทากันจะใหผูที่เลข
ประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร
จังหวัดเชียงใหมจะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ
ณ ปายประชาสัมพันธ ชั้น 1 อาคารศูนยบริหารจัดการเหรียญกษาปณ จังหวัดเชียงใหม และทางเว็บไซต
ของสํานักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหม https://chiangmai.treasury.go.th/th/ โดยบัญชีรายชื่อผูผานการสรร
หาและเลือกสรรใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อสรรหาและเลือกสรรครบกําหนด ๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชี
โดยไมเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ บัญชีดังกลาวกําหนดใหใชสําหรับการบรรจุพนักงานราชการเฉพาะ
กิจเทานั้น และภายหลังมีตําแหนงวางลงระหวางปและยังไมครบเวลาสิ้นสุดของกรอบอัตรากําลังในตําแหนงดังกลาว
จังหวัดเชียงใหม อาจพิจารณาจัดจางผูผานการสรรหาและเลือกสรรที่เหลืออยูดังกลาว หรือดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรใหมก็ได แตทั้งนี้ ระยะเวลาที่เหลือจะตองไมนอยกวา ๑ เดือน นับถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาของกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
/ 8. การจัดทํา...

-6๘. การจัดทําสัญญาจาง
ผู ผ า นการสรรหาและเลื อ กสรรจะต อ งทํ า สั ญ ญาจ า งพนั ก งานราชการเฉพาะกิ จ
ไดเปนเวลาไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตวันที่ทําสัญญาจาง หรือไมเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามที่ คพร. กําหนด
และไมมีการตอสัญญาจาง
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายสมเกียรติ บุญทัน)
ธนารักษพื้นที่เชียงใหม ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

