
ประกาศจังหวัดสกลนคร
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                                                            

ดว้ยจงัหวดัสกลนคร โดยสำานักงานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั ประสงคจ์ะรบัสมคัร
บุคคลเพือ่จดัจา้งเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทัว่ไป ฉะน้ัน อาศยัอำานาจตามประกาศคณะ
กรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรือ่ง  หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนักงานราชการ ลงวนัที ่๑๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรือ่ง การกำาหนดลกัษณะงาน และคณุสมบัตเิฉพาะของกลุม่งาน และการจดัทำา
กรอบอตัรากำาลงัพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรือ่ง การ
กำาหนดลกัษณะงาน และคณุสมบัตเิฉพาะของกลุม่งาน และการจดัทำากรอบอตัรากำาลงัพนักงานราชการ (ฉบับที ่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำาสัง่กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ที ่๒๖๓/๒๕๕๔ เรือ่ง การมอบอำานาจดา้นการ
บรหิารงานบุคคลให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัปฏบัิตริาชการแทน ผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร จงึประกาศรบัสมคัร
บุคคลเพือ่เลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป  โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปน้ี

๑.  ช่ือตำำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำง  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
ตำาแหน่งนักวชิาการแรงงาน กลุม่งานบรหิารทัว่ไป อตัราวา่งจำานวน  ๑  อตัรา
ตำาแหน่งเจา้หน้าทีธ่รุการ กลุม่งานบรกิาร อตัราวา่งจำานวน  ๑  อตัรา

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพำะสำำหรับตำำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ำ่ากว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้ มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ไร้ความสามารถหรือ         

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามทีก่ำาหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไมเ่ป็นผูด้ำารงตำาแหน่งข้าราชการการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืงหรอืเจา้หน้าที ่                  

ในพรรคการเมอืง



(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เพราะกระทำาความผิดทาง
อาญา เว้นแตเ่ป็นโทษสำาหรับความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง             
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๗) ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไลอ่อกจากรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐั

หมำยเหต ุ ผูท้ีผ่า่นการเลอืกสรรในวนัทีท่ำาสญัญาจา้ง จะตอ้งไมเ่ป็นข้าราชการหรอืลกูจา้งของ             
สว่นราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถ่ิน และจะตอ้งนำาใบรับรองแพทย์  ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  และแสดงวา่ไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม        
ตามกฎ ก.พ. วา่ด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นดว้ย

/๒.๒ คุณสมบัติ…

- ๒ -

๒.๒  คุณสมบัติเฉพำะสำำหรับตำำแหน่ง  
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ
สำาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมร่ับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ เพื่อเลือกสรรเป็น

พนักงานราชการทัว่ไปได้  ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรฐัมนตรีฝา่ยบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕. ของคำาสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘

๓.  กำรรับสมัคร
๓.๑  วนั  เวลำ  และสถำนท่ีรับสมัคร 

ให้ผูป้ระสงคจ์ะสมคัร ขอและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองไดท้ี ่สำานักงานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั
สกลนคร เลขที ่๑๗๖๗/๒๐ ถนนสขุสวสัดิ ์ตำาบลธาตเุชงิชมุ อำาเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ระหวา่งวนัที ่
๒๐ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในวนัราชการ ภาคเชา้เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ 
น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. 

๓.๒  หลกัฐำนท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รปูถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำา ขนาด ๑ น้ิว จำานวน ๓ รปู โดยเป็น           

การถ่ายครั้งเดียวกันและไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และให้เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่ายทุกรูป  
(๒) สำาเนาแสดงผลการศึกษาประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวา่เป็นผู้มี     

วฒิุการศึกษาตรงกับตำาแหน่งที่สมัคร  จำานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำาเรจ็การศึกษาและไดร้ับอนุมัติจาก  
ผู้มอีำานาจอนุมตัิภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๓) ในกรณีที่ไม่สามารถนำาหลักฐานการศึกษาดังกลา่วมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นำาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวชิาทีส่ำาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดร้ับอนุมัติประกาศนียบัตร           
ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกำาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้



(๔) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำาเนาทะเบียนบ้าน จำานวนอย่างละ          
๑ ฉบับ 

(๕) สำาเนาหลกัฐานอืน่ๆ เชน่ ใบสำาคญัการสมรส (ถ้าม)ี ใบเปลีย่นชือ่และนามสกลุ ในกรณีที่         
ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมต่รงกัน) อยา่งละ ๑ ฉบับ

ทั้งน้ี  ในสำาเนาหลักฐานทกุฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำารับรองวา่ สำาเนาถูกต้องและลงชื่อกำากับไว้ด้วย

๓.๓  ค่ำธรรมเนียมสอบ  
ผูส้มคัรสอบไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนียมสอบ

๓.๔  เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่                      

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง            
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พรอ้มทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี             
ความผดิพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่วา่ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมต่รงตามคุณวุฒิของตำาแหน่ง            
ทีส่มคัรสอบอนัมผีลทำาให้ผูส้มคัรสอบไมม่สีทิธสิมคัรสอบตามประกาศรบัสมคัรดงักลา่ว ให้ถือวา่การรบัสมคัรและ
การได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสำาหรับผู้น้ัน 

 /๔. กำรประกำศ…

-  ๓  -

๔. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และกำำหนดวัน เวลำ สถำนท่ีในกำรประเมิน
สมรรถนะ

จังหวัดสกลนคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำาหนดวัน เวลา สถาน
ทีใ่นการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวธิีการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖               ณ 
สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร เลขที่ ๑๗๖๗/๒๐ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำาบลธาตุเชิงชุม 
อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

๕.  หลกัเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะและด้วยวธิีการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดตามเอกสำร   

แนบท้ำยประกำศ  โดยจังหวัดสกลนครจะดำาเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อน 
และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวธิีการสอบข้อเขียน จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ 
โดยวธิีการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

๖.  เกณฑก์ำรตัดสิน



๖.๑ ผู้ทีจ่ะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวธิีการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่
สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวธิีการสอบข้อเขียนไม่ตำ่ากว่าร้อยละ ๖๐

๖.๒ ผูท้ีจ่ะถือวา่เป็นผูท้ีผ่า่นการเลอืกสรรจะตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดค้ะแนนในการประเมนิสมรรถนะ ครัง้ที ่๑ โดยวธิกีาร
สอบข้อเขียน และการประเมนิสมรรถนะ ครัง้ที ่๒ โดยวธิกีารสอบสมัภาษณ ์แตล่ะวธิไีมต่ำ่ากวา่รอ้ยละ ๖๐

๖.๓ การข้ึนบัญชผีูผ้า่นการเลอืกสรร จะเรยีงลำาดบัทีจ่ากผูส้อบไดค้ะแนนรวมสงูลงมาตามลำาดบั ในกรณทีีม่ ี   
ผูส้อบไดค้ะแนนรวมเทา่กนั ให้ผูส้อบไดค้ะแนนประเมนิสมรรถนะโดยวธิกีารสอบสมัภาษณม์ากกวา่เป็นผูท้ีอ่ยูใ่นลำาดบั
ทีส่งูกวา่ ถ้ายงัคงไดค้ะแนนประเมนิสมรรถนะโดยวธิกีารสอบสมัภาษณเ์ทา่กนัอกี กใ็ห้ผูไ้ดร้บัเลขประจำาตวัสอบกอ่น
เป็นผูท้ีอ่ยูใ่นลำาดบัทีส่งูกวา่

๗.  กำรประกำศรำยช่ือและกำรข้ึนบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
๗.๑ จังหวัดสกลนคร จะประกาศรายชื่อผู้ผา่นการเลือกสรรตามลำาดับที่สอบได้ 
๗.๒ บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำาหนด ๒ ปีนับแต่วันข้ึนบัญชี 

หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำาแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันน้ีใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชี ถ้ามีกรณี
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัตอ่ไปน้ี  ให้รายชือ่ทีไ่ดข้ึ้นบัญชไีวน้ี้เป็นอนัถูกยกเลกิการข้ึนบัญชขีองผูน้ั้นดว้ย คอื

(๑)  ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำาแหน่งที่สอบได้
(๒)  ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำาหนด
(๓)  ผู้น้ันไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำาหนดวันและเวลาที่ส่วนราชการกำาหนด

๘.  กำรจัดทำำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลำาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยได้รับเงินเดือนตาม

คุณวุฒิที่กำาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งน้ัน  และจะต้องทำาสัญญาจ้างตามที่จังหวัดสกลนคร
กำาหนด

/ในกรณีที่......

- ๔ -

ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำานวนตำาแหน่งว่างที่มี   และภายหลังมีตำาแหน่งว่างลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน จังหวัดสกลนครอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือ
จะดำาเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้



เอกสำรแนบท้ำยประกำศจังหวัดสกลนคร  ลงวันท่ี  ๘ พฤษภำคม ๒๕๕๖
ชื่อตำาแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
กลุม่งำน บริหารทั่วไป
ขอบข่ำยงำนท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

๑.  รวบรวมข้อมูล  และศึกษา  วเิคราะห์  เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์  
สวัสดิการแรงงาน  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน และมาตรฐานแรงงาน รวม
ทั้ง ตดิตามสถานการณก์ารเคลื่อนไหวด้านแรงงาน

๒.  ปฏิบัติภารกิจการส่งเสริมงานด้านคุ้มครองแรงงาน  แรงงานสัมพันธ์  สวัสดิการแรงงาน              
ความปลอดภัยในการทำางาน  และมาตรฐานแรงงาน

๓.  ให้คำาปรึกษา แนะนำา และตอบข้อหารือในเบ้ืองต้นแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทัว่ไปเกี่ยวกับ      
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน  แรงงานสมัพนัธ ์ ความปลอดภยัในการทำางาน  และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

๔.  จดัทำาทะเบียน ประมวลข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารแรงงาน
๕.  บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอรร์ะบบ On line
๖.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย

ค่ำตอบแทน เดือนละ ๑๕,๙๖๐ บาท

ระยะเวลำกำรจ้ำง ตัง้แต่วันทำาสัญญาจา้ง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำานักนายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

คุณสมบัตเิฉพำะตำำแหน่ง ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหรอืเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั

สมรรถนะ ผูส้มคัรต้องได้รบัการประเมนิสมรรถนะ และด้วยวธิกีารประเมนิสมรรถนะ ดังต่อไปน้ี
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน

ควำมรู้
-  ความรู้ด้านแรงงาน ๗๐ การสอบข้อเขียน

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๒๐ การสอบข้อเขียน
ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะ

-  ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์ ๓๐ การสอบข้อเขียน
คุณลักษณะส่วนบุคคล
-  มุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒๐ การสอบสัมภาษณ์
-  สามารถทำางานเป็นทีม ๒๐ การสอบสัมภาษณ์
-  มีมนุษยสัมพันธ์ ๒๐ การสอบสัมภาษณ์
-  มีจติสำานึกในการให้บริการ ๒๐ การสอบสัมภาษณ์

๒๐๐



ช่ือตำำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มงำน บริการ

ขอบข่ำยงำนท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑.  งานธุรการ  งานสารบรรณ  เชน่ รบั - ส่ง  ลงทะเบียน  แยกประเภท  และจัดส่งหนังสือเอกสารให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เก็บและค้นหาหนังสือ  รา่งโตต้อบ  บันทึก  ย่อเรื่อง รวมรวมข้อมูลและสถิติ ดูแลรกัษา
และเบิกจา่ยพสัด ุ ครภุณัฑ ์ ชว่ยจดัเตรยีมและให้บรกิารในเรือ่งสถานที ่วสัด ุ อปุกรณ ์ ชว่ยตดิตอ่อำานวยความสะดวก

๒.  งานบันทึกข้อมูล และพิมพ์หนังสือราชการ
๓.  งานการเงินบัญชี  และพัสดุเบ้ืองต้น  
๔.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย

ค่ำตอบแทน เดือนละ ๙,๙๖๐ บาท

ระยะเวลำกำรจ้ำง ตัง้แต่วันทำาสัญญาจา้ง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำานักนายกรฐัมนตรี วา่ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

คุณสมบัตเิฉพำะตำำแหน่ง ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ทุกสาขา 
หรอืเทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั

สมรรถนะ ผูส้มคัรตอ้งไดร้บัการประเมนิสมรรถนะ และดว้ยวธิกีารประเมนิสมรรถนะ ดงัตอ่ไปน้ี

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน
ควำมรู้

-  ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ
งานการเงิน บัญชี และพัสดุเบ้ืองต้น

๙๐ การสอบข้อเขียน

ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะ
-  ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์ ๓๐ การสอบข้อเขียน

คุณลักษณะส่วนบุคคล
-  มุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒๐ การสอบสัมภาษณ์
-  ละเอียดรอบคอบ ๒๐ การสอบสัมภาษณ์

-  สามารถทำางานเป็นทีม ๑๕ การสอบสัมภาษณ์
-  มีจติสำานึกในการให้บริการ ๑๕ การสอบสัมภาษณ์
-  มีมนุษยสัมพันธ์ ๑๐ การสอบสัมภาษณ์

๒๐๐
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