
 
 
 

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 

  ดวยจังหวัดกาฬสินธุ  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ  
ประเภทพนักงานราชการทั่วไปของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการ  และแนบสัญญาจางของพนักงานราชการ  ลงวันท่ี  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุมงาน  และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  ลงวันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

๑.ช่ือตําแหนง  กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 

๑.๑ ตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
      กลุมงาน  กลุมงานบริหารทั่วไป 
      ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ 

(๑) ปฏิบัติงานในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 
(๒) จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและสหกรณของจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนพัฒนา

การเกษตรรายสินคาและแผนเชิงพ้ืนที ่
(๓) บูรณาการจัดทําแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของกลุมราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณในจังหวัด/กลุมจังหวัด 
(๔) จัดทําแผนปฏิบัติประจําป ดานการเกษตรและสหกรณของจังหวัด 
(๕) บูรณาการดําเนินงานของหนวยงาน ตามแผนงานโครงการ 
(๖) ดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล รวมทั้งกําหนดและการดําเนินงานโครงการท่ีมี

ความสําคัญ ซึ่งเปนประเด็นเรงดวนและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
(๗) ติดตาม ประเมินผล แผนงานโครงการ และงบประมาณของหนวยงานในสังกัด 
(๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
อัตราวาง         ๑ อัตรา 
คาตอบแทน     ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน 
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจาง ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) ในชวงระหวาง
วันท่ี    ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๓ เดือน 

 
 
 

 

 



-๒- 
 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการเลือกสรร 
 คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผู
บกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ทางเศรษฐศาสตร รัฐศาสตร 

เกษตรศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปศาสตร และบริหารธุรกิจ 
(๒) สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานไดเปนอยางด ี

๓. การรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ีสํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดกาฬสินธุ หมู ๖ ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ๔๖๐๐๐ ตั้งแตวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ โดยผูสมัครไมตองเสียคาธรรมเนียมในการ
สมัคร สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ โทรศัพทหมายเลข ๐๔๓-๘๗๓๑๖๕ 
 ๓.๒ หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
  (๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๓.๕  x ๒ นิ้ว โดยถายครั้ง
เดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
  (๒) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีรับสมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จ
การศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
  ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมาย่ืนพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับการอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได 
  (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางนอย ๑ ฉบับ  
  (๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปล่ียนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – 
สกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 



-๓- 

(๕) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี) 
  ทั้งนี้  ใบสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับ
ไวดวย 
 ๓.๓ เง่ือนไขการรับสมัคร 
  ผูสมัครเขารวมการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน
ผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยกรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร
เขารับการเลือกสรร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัคร
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการรับการประเมินสมรรถนะและกําหนดวัน เวลา สถานท่ีใน
การประเมินสมรรถนะ 
 จังหวัดกาฬสินธุ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและกําหนดวัน เวลา 
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
กาฬสินธุ หมู ๖ ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ๔๖๐๐๐ และทาง www.moac-
info.net/kalasin 
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ โดยการทดสอบความรูความสามารถท่ัวไปและความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง ดังนี ้

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑.ความรูความสามารถทั่วไป 
๒. ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง  
- การคิดวิเคราะห 
-ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 
-การใหบริการที่ด ี

๕๐ 
                 ๕๐ 

สอบขอเขียน 
         สอบสัมภาษณ 

รวมคะแนนสอบ ๑๐๐  

๖. เกณฑการตัดสิน 
 ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะในแตละดานไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบ
ผาน 
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
 จังหวัดกาฬสินธุ จะประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนน ณ สํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ และทาง www.moac-info.net/kalasin และในกรณีที่คะแนนเทากัน   
จะใหผูที่ไดคะแนนสูงที่สุดในภาคการใชคอมพิวเตอรกอน ในกรณีที่คะแนนในภาคการใชคอมพิวเตอร
เทากันจะใหผูที่ไดคะแนนสูงท่ีสุดในการสัมภาษณกอน และในกรณีที่คะแนนสัมภาษณเทากัน จะใหผูที ่

http://www.moac-info.net/kalasin
http://www.moac-info.net/kalasin
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-๔- 
 
ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูลําดับที่สูงกวา โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือส้ินผล
ไปเมื่อครบกําหนด ๒ ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือเปนอันยกเลิกตั้งแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี 
๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่จังหวัดกาฬสินธุกําหนด ทั้งนี้ในวันที่ทําสัญญาจาง
จะตองจะตองเปนผูมีคุณสมบัติและจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือ
ลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น และ
จะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองตามกฎหมาย ก.พ. 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) วาดวยโรคมาย่ืนดวย 
      

ประกาศ ณ วันท่ี   ๙   เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

                                                                               
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสํานัก   กายาผาด) 
เกษตรและสหกรณจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 
 




