
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศจังหวัดหนองคาย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานแรงงาน 

 
 

  ด้วยจังหวัดหนองคาย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์     
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ                
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงาน 
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการ
จัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ และค าสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน    
ที่ ๒๖๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การมอบอ านาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน จังหวัดหนองคาย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้าง  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน กลุ่มงานบรกิาร อัตราว่างจ านวน  ๑  อัตรา 

 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๒.๑   คุณสมบัติท่ัวไป  

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ                    

จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่                        

ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 

หมายเหต ุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ                   
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม             
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย 

 /๒.๒ คุณสมบัติ… 
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๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  
ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ เพื่อเลือกสรรเป็น

พนักงานราชการทั่วไปได้  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ 
๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕. ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘  

๓.  การรับสมัคร 
๓.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
จังหวัดหนองคาย  ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.             
ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัคร คัดเลือกและลงลายมือชื่อ
รับรองเอกสารการสมัครคัดเลือกด้วยลายมือตนเองให้ครบถ้วน  

๓.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร  
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป โดยเป็น                

การถ่ายครั้งเดียวกันและไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และให้เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่ายทุกรูป   
(๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระเบียนแสดงผลการเรียน          

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

(๓) ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ              
๑ ฉบับ  

(๕) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล  
(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า ส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย  
๓.๓  ค่าธรรมเนียมสอบ   

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบในอัตรา ๑๐๐ บาท              
เมือ่สมัครสอบแล้ว จังหวัดหนองคาย จะไม่จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร  
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า                       

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง                     
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี                  
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่ง                     
ที่สมัครสอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ 
การได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจังหวัดหนองคาย จะไม่จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้ 
 

/ ๔. การประกาศ.... 
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๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
          จังหวัดหนองคาย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและก าหนด วัน เวลา 
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ส านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย 
๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

         ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะและด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดตาม เอกสาร              
แนบท้ายประกาศ  โดยจังหวัดหนองคายจะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อน 
และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ต่อไป 
๖.  เกณฑ์การตัดสิน 

       ๖.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะต้อง
เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

        ๖.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน  และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

         ๖.๓ การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับใน
กรณทีี่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็น
ผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
๗.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

 ๗.๑ จังหวัดหนองคาย  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับที่สอบได้  
 ๗.๒ บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๒ ปีนับแต่วันขึ้น

บัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชี ถ้ามี
กรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ 

      (๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
      (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
      (๓)  ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวันและเวลาที่ส่วนราชการก าหนด  

๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยได้รั บเงินเดือนตาม

คุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  และจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานก าหนด 

 ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่างที่มี  และภายหลังมีต าแหน่งว่างลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน จังหวัดหนองคายอาจพิจารณาจัดจ้ างผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือ
จะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้  

ประกาศ  ณ  วันที่   ๙  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
     (ลงชื่อ)        ประเสริฐ  ธิมา 

                                                            (นายประเสริฐ  ธิมา) 
                                   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
                                                       ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัด หนองคาย  ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน 

กลุ่มงาน บริการ 

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
๑.  รวบรวมข้อมูล และจัดท าทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
๒.  สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   
๓.  บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ On line 
๔.  สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
๕.  งานธุรการ และงานสารบรรณ  
๖.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๒,๒๔๐ บาท 

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗   

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา 

สมรรถนะ ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้   
-  ความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน ๗๐ การสอบข้อเขียน 
-  ความรู้พื้นฐานด้านธุรการ และระเบียบงานสารบรรณ  ๒๐ การสอบข้อเขียน 
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ   
-  ความรู้และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ๓๐ การสอบข้อเขียน 
คุณลักษณะส่วนบุคคล   
-  มุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒๐ การสอบสัมภาษณ์ 
-  สามารถท างานเป็นทีม ๒๐ การสอบสัมภาษณ์ 
-  มีมนุษยสัมพันธ์ ๒๐ การสอบสัมภาษณ์ 
-  มีจิตส านึกในการให้บริการ ๒๐ การสอบสัมภาษณ์ 

 ๒๐๐   
  
 
 
 


