
 
 
 

ประกาศจังหวัดสงขลา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

 

  ดวยจังหวัดสงขลา  ประสงคจะสรรหาบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ  ประเภทท่ัวไป  
ในสังกัดสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  ลงวันท่ี  ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การกําหนดลักษณะงานของคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการ
จัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  ลงวันท่ี  ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรร  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑.  ช่ือตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 

ช่ือตําแหนง   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

 ๑.  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะหนโยบายของสวนราชการ  หรือนโยบาย  แผนงาน  และโครงการ     
ทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความม่ันคง  และเสนอขอคิดเห็น  เพ่ือจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน  แผนงาน  โครงการ หรือกิจกรรมไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  
 ๒.  ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  
  ๓.  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน  หรือโครงการ  
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
  ๔.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหา  และสรุปเหตุผล 
  ๕.  ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
  ๖.  มีความรูท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย 
 ๗.  ปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

อัตราวาง   ๑  อัตรา  

คาตอบแทน   18,000.-  บาท 

สิทธิประโยชน   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

ระยะเวลาการจาง    3  เดือน  ตั้งแตเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2557  

 

         /๒. คุณสมบัติท่ัวไป... 



 ๒ 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร  
     คุณสมบัติท่ัวไป 

  ๑.  มีสัญชาติไทย  
  ๒.  มีอายุไมต่ํากวา  18  ป 
  ๓.  ไมเปนบุคคลลมละลาย  
  ๔.  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน  

ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
   ๕.  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ี  
ในพรรคการเมือง 
  ๖.  ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไมเปนผูบกพรองใน       
ศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม  
  ๗.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน 
ของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรร  ในวันท่ีไดรับการจางเปนพนักงานราชการ  จะตองไมเปน
ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
พนักงานลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน  และจะตองนําใบรับรองแพทย  ซ่ึงออกใหไมเกิน  ๑  เดือน และ 
แสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี  ๓  (พ.ศ. ๒๕53)  มายื่นดวย 

     คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร  , สาขาสงเสริมการเกษตร , สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาพัฒนาการเกษตร   
 

๓.  การรับสมัคร 
     ๓.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
    ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
สงขลา ระหวางวันท่ี   9 - 13  มิถุนายน ๒๕๕7  เวลา 09.00 น. – ๑๖ .0๐ น.  ในวันเวลาราชการ 

     ๓.๒  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
  (๑)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑  X ๑.๕  นิ้ว  โดยถาย   
ครั้งเดียวกันไมเกิน  ๑  ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป 
  (๒)  สําเนาประกาศนียบัตร  สําเนาปริญญาบัตร  และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา       
ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีรับสมัคร  จํานวนอยางละ  ๑  ฉบับ  
และไดอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร  คือ  13   มิถุนายน    2557 

  ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือ  
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ
ประกาศนียบัตรซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

  (๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน  จํานวนอยางละ  ๑  ฉบับ  
 
 

         /(๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ… 



 ๓ 

 
  (๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ี  

ชื่อ – นามสกุล   ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)   อยางละ  ๑  ฉบับ 
(๕) หนังสือรับรองการผานงาน  จํานวน  ๑  ฉบับ  (ถามี) 

ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวาสําเนาถูกตอง  และลงช่ือกํากับไวดวย 

     ๓.๓  คาธรรมเนียมสอบ 
  ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบ  จํานวนเงิน  ๑๐๐.-  บาท  

     ๓.๔  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอกรายละเอียด   
ตาง ๆ  ในใบสมัคร  พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิด
จากผูสมัคร  ไมวาดวยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนง  ท่ีสมัครเขารับการเลือกสรร
อันมีผลใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและ
การไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น  และสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา  จะไม
คืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

๔.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมิน 
     สมรรถนะ 
 จังหวัดสงขลา  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี
ในการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี  18   มิถุนายน    ๒๕๕7  ณ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา 
และทางเว็บไซตของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา  www.moac-info.net/songkhla/  
(เมนูขาวนารู) 

๕.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ดวยวิธีการประเมิน ดังนี ้

ทดสอบสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑.  ความรู 
     ความรูในการจัดทําแผนพัฒนาดานการเกษตรและสหกรณ 
 

4๐ สอบขอเขียน 

๒.  ทักษะ/ความสามารถ 
     ๒.๑  สามารถใชคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการขอมูลได 
     ๒.๒  สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปได 

2๐ สอบปฏิบัติ 

๓.  คุณลักษะท่ีจําเปนหรือเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
     ๓.๑  บุคลิกภาพ 
     ๓.๒  มีมนุษยสัมพันธ 
     ๓.๓  มีความรอบรูท่ัวไป 

๔๐ สอบสัมภาษณ 

รวม ๑๐๐  
 
 

         /๖.  เกณฑการตัดสิน ... 

http://www.moac-info.net/songkhla/


 ๔ 

 
๖.  เกณฑการตัดสิน 
 ๖.๑  ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะดาน     
ความรู  ไมต่ํากวารอยละ  ๖๐  จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบทักษะ/ความสามารถ ในการใชคอมพิวเตอร 
  ๖.๒  ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองมีคะแนนในการประเมินทักษะ/ความสามารถในการ
ใชคอมพิวเตอร  ไมต่ํากวารอยละ  ๖๐  จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ   
  ๖.๓  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา  จะเรียงลําดับคะแนนผูท่ีผานการเลือกสรรเขาเปน
พนักงานราชการตามคะแนนรวมท้ังหมด  กรณีคะแนนเทากันจะใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูใน
ลําดับท่ีสูงกวา  

๗.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนน  
และในกรณีท่ีคะแนนเทากัน  จะใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอน  เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา และสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร   ณ สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดสงขลา  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  และทาง  www.moac-info.net/songkhla   (เมนูขาวนารู )  
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป  เม่ือเลือกสรรครบกําหนด  ๒  ป  นับแตวันข้ึนบัญชี
หรือเปนอันยกเลิกตั้งแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

๘.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
  (๑)  ผูผานการเลือกสรร  จะไดรับการจางตามลําดับท่ีในบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร  
  (๒)  ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีจังหวัดสงขลา กําหนด  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕7 
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