
 
 
 
 
 

 

ประกาศจังหวัดนครปฐม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 

ประจ าส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นครปฐม 
-------------------------------------- 

  ด้วยจังหวัดนครปฐม โดยส านักงานธนารักษ์ พ้ืนที่นครปฐมประสงค์จะรับสมัครบุคคล                 
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน ๕ อัตรา            
เพ่ือปฏิบัติงานประจ าส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นครปฐม ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔                 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๐๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔              
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
 กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
 ชื่อต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 อัตราว่าง  ๕ อัตรา 
 ค่าตอบแทน  ๑๘,๐๐๐ บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
              และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิ
    ประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ไม่เกิน ๑ ปี  
    และไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยไม่มีการต่อสัญญาจ้าง 
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
    1. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลัก

และแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือช่วยวางแผนก าหนด
แผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

    2. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการหรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงและเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

    3. ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศเพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับการจัดท าแผนงานหรือก าหนดยุทธศาสตร์  

    4. การติดตาม ประเมินผล วัดผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
/5.ร่วมปฏิบัติ.... 
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    ๕ . ร่วมปฏิบัติงานกับส่วนบริหารทั่วไปของส านักงาน ในการ

ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าประมาณการรายได้ประจ าปี  
การรวบรวม และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติงาน สถิติข้อมูล และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ 
ของส านักงานฯ รวมถึงการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา และค่าภาษี  
ต่าง ๆ ตลอดจนเงินอ่ืนใดที่ผู้เช่าต้องช าระให้กับทางราชการ พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน ควบคุม ดูแล 
ด าเนินการเกีย่วกับภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที่ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ หรือ   

    ๖. ร่วมปฏิบัติงานกับส่วนจัดการที่ราชพัสดุของส านักงาน ในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์
ในที่ ร าชพัสดุ  พัฒนาศักยภาพของที่ ราชพัสดุ  การจัดหาประโยชน์และการท านิติกรรมเกี่ ยวกับ  
ที่ราชพัสดุ และการวางแผนพัฒนาที่ราชพัสดุ หรือ 

    ๗. ร่วมปฏิบัติงานกับส่วนจัดการฐานข้อมูลของส านักงาน ในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน
ที่ราชพัสดุ จัดท าและบริหารฐานข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนหลักฐานที่ราชพัสดุ หรือ 

    ๘. ร่วมปฏิบัติงานกับส่วนประเมินราคาทรัพย์สินของส านักงาน  
ในการด าเนินการเกี่ยวกับการส ารวจและปฏิบัติงานตามขั้นตอนการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทที่ดิน 
โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลซื้อขายและประสานงานกับส านักงานที่ดิน  
หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอข้อมูลประกอบการจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

    ๙. ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ตนมีความ
รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป  

    ๑๐. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

    ๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติ 

 3.1 มีสัญชาติไทย 
 3.2 มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 3.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 3.4 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ    
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 3.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
                          3.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ                    
จิตฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                          3.7 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
 3.8  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 3.9  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 3.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  /3.12 ไม่เป็น... 
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 3.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 3.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ  ให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน 
 3.14 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นครปฐมไม่รับสมัคร             
และไม่อาจให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ 
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่ง  
มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 โดยอนุโลม 

หมายเหตุ ในวันที่ท าสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ จะต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน  
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า 
ไมเ่ป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา                     

จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง 
 
5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการรับสมัคร 

       5.1 ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชา
ที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร                        
จ านวน  1  ฉบับ 
       5.2 ส าเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
       5.3 เอกสารทางทหาร เช่น ส าเนาหนังสือส าคัญ สด.8 หรือใบส าคัญ สด.9 หรือใบรับรองผล  
สด.43  จ านวน  1  ฉบับ  (เฉพาะเพศชาย) 
       5.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน                 
6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
       5.5 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ในกรณีที่ ชื่อ–สกุล 
ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
           5.6 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)               
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จ านวน ๑ ฉบับ (น ามาในวันที่รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน) 
       5.7 จัดท า Time line ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ 14 วัน (น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 
           ทั้งนี้ ใบส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

  6. เงื่อนไขการรับสมัคร 
      ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ               
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน และส าเนาเอกสารทุกฉบับ  
จะต้องลงชื่อก ากับรับรองความถูกต้องไว้ด้วย ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตาม
ประกาศรับสมัครสอบให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   
                                 /7. วัน เวลา..... 



 (นายกิจจา  บุญหยาด) 
นายช่างส ารวจอาวุโส  รักษาราชการแทน 
ธนารักษ์พ้ืนที่นครปฐม ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
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            7. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารทั่วไป ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่นครปฐม เลขที่ 70/1 ถนนสนามจันทร์ ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม                  
ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.                     
ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยผู้สมัคร
เข้ารับการเลือกสรรไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด และต้องปฏิบัติตามมาตรการตามแนว
ทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

ต าแหน่ง วิธีการประเมิน คะแนนเต็ม 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
๑.  1. ความรู้ พิจารณาจากประวัติการศึกษา  

ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพ่ือประเมิน 
ความเหมาะสม 

๒  2. ความสามารถ สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความสามารถ 
ที่จะท างานในหน้าที่ หรือรับการอบรมเพ่ือปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา  
ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 

๓  3. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ พิจารณาจากประวัติ
ส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ 
และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
 
 

100 คะแนน 

 
  9. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสอบรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

10. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
      จังหวัดนครปฐม โดยส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นครปฐมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและก าหนด 

สถานที่สอบ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นครปฐม 70/1 ถนนสนามจันทร์              
ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และเว็บไซต์ https://nakhonpathom.treasury.go.th 
หรือช่องทางสื่อออนไลน์ 

   
ประกาศ ณ วันที่  13   กรกฎาคม พ.ศ. 256๔ 
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