ประกาศสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ
--------------------------------ด้ ว ยสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ มี ค วามประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการพิเศษ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 10 ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกอบข้อ 11 ของประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และการจัด ทํา กรอบอัต รากํา ลัง พนัก งานราชการ พ.ศ. 2554 จึง ประกาศรับ สมัค รบุค คลเพื่อ เลือ กสรร
เป็น พนักงานราชการพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่ส มประกอบ หรือเป็น โรคตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายว่า ด้ว ยระเบีย บ
ข้าราชการพลเรือน
2.5 ไม่เ ป็น ผู ้ดํ า รงตํ า แหน่ง ทางการเมือ ง กรรมการพรรคการเมือ งหรือ เจ้า หน้า ที่
ในพรรคการเมือง
2.6 ไม่ เป็ นผู้ เคยต้ องรั บโทษจํ าคุ กโดยคํ าพิ พากษาถึ งที่ สุดให้ จํ าคุ ก เพราะกระทํ าความผิ ด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ โทษ
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรั ฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่ น
ของรัฐ
2.8 พระภิก ษุห รือ สามเณร ทางราชการไม่รับ สมัค รและไม่อ าจให้เ ข้า รับ การเลือ กสรร
เป็นพนักงานราชการพิเศษได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่ว นท้อ งถิ่น และจะต้อ งนํา ใบรับ รองแพทย์ซึ่ง ออกให้ไ ม่เ กิน 1 เดือ น และแสดงว่า ไม่เ ป็น โรคที่ต้อ งห้า ม
ตามกฎ ก.พ. มายื่นด้วย
/ 3. การรับสมัคร ...
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-23. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน
เลขาธิก าร สํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ตั้ง แต่วัน ที่ 30 ตุล าคม 5 พฤศจิก ายน 2555 ในวัน และเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวกและไม่ ส วมแว่ น ตาดํ า ขนาด 1 นิ้ ว โดยถ่ า ย
ครั้งเดียวกัน และมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) จํานวน 2 รูป
(2) บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) ทะเบียนบ้านและสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(4) หลักฐานแสดงผลการศึกษา ซึ่งแสดงว่า เป็น ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ ตํา แหน่ง
ที่สมัครและสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลและสําเนา 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
(6) ผลงานที่เ กี่ย วข้องกับ งานในระดับ ประเทศ จํา นวน 3 ชิ้น ซึ่ง เป็น ผลงานเดิม
หรืองานที่แสดงถึงการบริหารจัดการจากประสบการณ์ที่ผ่านมา จํานวน 6 ชุด
(7) เอกสารแสดงวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ ส มั ค รเกี่ ย วกั บ ตํ า แหน่ ง ที่ ส มั ค ร จํ า นวนไม่ เ กิ น
3 หน้ากระดาษ ขนาด A 4 จํานวน 6 ชุด
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ส มัครเข้า รับการเลือกสรรจะต้องรับ ผิด ชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
4. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
สํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสังคมแห่งชาติ ไ ด้แต่ง ตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ เพื่อพิจารณาเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ โดยยึด
หลักความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม
และโปร่งใส คํานึงถึงความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้สมัคร โดยจะพิจารณาจากใบสมัคร
หลักฐานประกอบการสมัคร คุณสมบัติและวิธีการสัมภาษณ์
5. การประกาศรายชื ่อ ผู ้ม ีส ิท ธิเ ข้า รับ การเลือ กสรร และกํ า หนดวัน เวลา สถานที่
ในการเลือกสรร
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการเลือกสรร และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8
พฤศจิกายน 2555 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ www.nesdb.go.th
/ 6. การประกาศ ...
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-36. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สํา นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่า น
การเลือกสรร ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 2 และ www.nesdb.go.th
7. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
7.1 ผู้ผ่ า นการเลือ กสรรจะต้อ งทํา สัญ ญาจ้า งตามที่สํ า นั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกําหนด
7.2 ผู้ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการพิเศษจะมีระยะเวลาการจ้างคราวละ 1 ปี และได้รับ
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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เอกสารแนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่อง
ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ
-----------------------------1. ชื่อตําแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านวางแผนการพัฒนาพื้นที่และจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มงาน

เชี่ยวชาญพิเศษ

ค่าตอบแทน

เดือนละ 30,000 บาท

อัตราว่าง

จํานวน 1 อัตรา

ระยะเวลาการจ้าง

1 ปี โดยให้ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทจากสถาบั น การศึ ก ษาชั้ น นํ า ของต่ า งประเทศ
หรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัตแิ ละเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีค วามรู ้ค วามสามารถ และประสบการณ์เ ป็น ที ่ย อมรับ ในวงการวิช าการ
เรื่อง การบูรณาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมกับการแก้ไขปัญ หาความมั่นคง การวางแผนพัฒนา
เชิงพื้นที่ การประเมินผลนโยบาย และมาตรการการจัดทําแผนพัฒ นาด้านเศรษฐกิจ และสังคมในพื้น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการในระดับประเทศอย่างน้อย 3 ชิ้น
3. มีความรูค้ วามสามารถพิเศษที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ศึกษา วิเคราะห์ ให้ความเห็นและคําแนะนําเกี่ยวกับสถานการณ์ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. วางแผนการสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการในการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
3. จัดทํากรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนแนวทาง นโยบาย มาตรการ เพื่อ
เสริมความมั่นคงในระดับภาพรวมและพื้นที่ เชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และมิติ
อื่น ๆ
4. ปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ก ับ เจ้า หน้า ที ่ ใ นส่ว นกล างและประส านการดํ า เนิน การกับ
หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทํารายงานการติดตามประเมินผล ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในมาตรการ/โครงการ เพื่อเสริมความมั่นคงและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้เป็นปกติ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
----------------------------------------------------
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-22. ชื่อตําแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

กลุ่มงาน

เชี่ยวชาญพิเศษ

ค่าตอบแทน

เดือนละ 30,000 บาท

อัตราว่าง

จํานวน 1 อัตรา

ระยะเวลาการจ้าง

1 ปี โดยให้ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทจากสถาบั น การศึ ก ษาชั้ น นํ า ของต่ า งประเทศ
หรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีค วามรู้ค วามสามารถ ประสบการณ์เ ป็น ที่ย อมรับ ในวงการวิช าการ เรื่อ ง การ
กํ า หนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาความสามารถในการแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชย์ บริการ การท่องเที่ยว การลงทุนและสถานการณ์ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งการผลักดันนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับประเทศ ภาค จังหวัด และการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การลงทุน
ระหว่า งประเทศ และระดับอนุภูมิภาคสู่ภูมิภาค ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายต่างประเทศ การร่วมคณะเจรจาการเปิดเสรีการค้าทวิภาคี การทํางานร่วมกับสถาบันวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ และสามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อ
วางแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระหว่างประเทศ
2. มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการในระดับประเทศอย่างน้อย 3 ชิ้น
3. มีความรูค้ วามสามารถพิเศษที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ศึก ษา วิเ คราะห์ และจัด ทํา ข้อ เสนอแนะนโยบายยุท ธศาสตร์ร ะหว่า งประเทศ
ในภาพรวม ภายใต้กรอบความร่วมมือและกรอบการเจรจาการค้าต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์
ระหว่างประเทศ ศึกษา วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจโลก และการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ที่มีผลกระทบต่อ
ประเทศไทย
2. ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดแนวทางการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค รวมทั้งประสานการพัฒนาพื้นที่ภายในประเทศ
ตามแนวบริเวณชายแดนในมิติของความร่วมมือระหว่างประเทศ
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ และ
องค์กรต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาองค์กรและประเทศโดยรวม
4. ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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