
 

ประกาศจังหวัดชัยนาท       
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

……………………………….. 

  ด้วยจังหวัดชัยนาทประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป  
ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  และ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑   
กันยายน  ๒๕๕๒   และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ  เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ   ลงวันที่  
28 กุมภาพันธ์ ๒๕54  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ช่ือต าแหน่ง กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
     กลุ่มงาน บริหารทั่วไป  
  1) ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
  2) ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  

รายละเอียดการจ้างงาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
    (1) คุณสมบัติทั่วไป 
          - มีสัญชาติไทย 
          - มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์   
          - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
           - ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน 
             ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
         - ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง 
          - ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา เว้นแต ่
            เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
          - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน  
และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน   และแสดงว่าไม่เป็น โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก .พ. ว่า
ด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 

   (2) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

      / ๓.  การรับสมัคร 
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๓.  การรับสมัคร 
     ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร     

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที ่
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ๕๑๐/๓ หมู่ ๔ ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โทร ๐๕๖ 
๔๐๕๒๒๗  ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 มิถุนายน ๒๕๕7  ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม 
ในการสมัคร ๑๐๐.- บาท  เมื่อสมัครสอบและ ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

    ๓.๒ เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
         (1) ผู้สมัครสอบในครั้งนี้ สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่ง เท่านั้น 
         (2) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
ตามข้อ 2 (2) และต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร
สอบ คือ วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันเป็นเกณฑ์ 
         (3) ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน  
ใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความจริง หากมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใด ๆ หรือวุฒ ิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครสอบของ 
จังหวัดชัยนาท จะถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจังหวัด 
ชัยนาทจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 

   3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ .๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน  ๑ ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป (ให้เขียนช่ือ – สกุลหลังรูปถ่ายด้วย) 
 (๒) ส าเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่ง 
ที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัครคือ วันที่  13 มิถุนายน ๒๕๕7                                

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ   
(๔)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยน ช่ือ – นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ - นามสกุล  

ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๕) ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓ เป็นต้น) หรือได้รับ 

การยกเว้น จ านวน ๑ ฉบับ  
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน เพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) ทั้งนี้   

ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
  ๓.4 ค่าธรรมเนียมสอบ 
       ผูส้มคัรสอบต้องเสยีค่าธรรมเนียมสอบส าหรบัต าแหน่งทีส่มคัรสอบต าแหน่งละ ๑๐๐.- บาท  เมื่อสมัคร
สอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนใหไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ 

      / ๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 
 
 



      



 
    ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  

อัตราว่าง   จ านวน 1 อัตรา  

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป  

สังกัดส่วนราชการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท  

ท่ีตั้งส านักงาน   510/3 หมู่ 4 ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  

อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 18,000.- บาท  

สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ระยะเวลาการจ้าง  นับแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานเลขานุการที่ค่อนข้างยากมาก งานบริหารทั่วไป ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ  
ของงานสูง โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้ก ากับตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ศึกษาวิเคราะห์ ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และด าเนินการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 
ที่ค่อนข้างยาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น 
 1) ควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานการเงินบัญชีและพัสดุ  
งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น 
 2) ปฏิบัติงานเลขานุการที่ค่อนข้างยากมาก เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร   
 3) เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  
 4) ท ารายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  
 5) ประสานหรือติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 6) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งของหัวหน้าส่วนราชการ 
 7) ตอบปัญหา ให้ค าปรึกษาแนะน า และช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป  

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑ ภาคความรู้ ความสามารถ  
   1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) 
        1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
           พนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
        2) ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
            และวิธีการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีดี่ พ.ศ. 2546 
        3) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
            แผน่ดิน พ.ศ. 2534 
        4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
        5) อ านาจหน้าที่ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
   1.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (60 คะแนน) 
         - ความรู้เกี่ยวกับการบริหารส านักงาน งานพัสดุ งาน 
           ธุรการ งานสารบรรณ การบรหิารแผนงาน การบรหิาร 
           งบประมาณ และความรูเ้กีย่วกบัการใช้คอมพิวเตอร์ 
         - กฎหมาย และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง 
 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
       พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอื่น ๆ 
     
 

๑๐๐ 
 

สอบสัมภาษณ์ 
(ผู้มีสิทธิสอบ
จะต้องได้คะแนน
ภาคความรู้
ความสามารถ  
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี 

อัตราว่าง   จ านวน 1 อัตรา  

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป  

สังกัดส่วนราชการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท  

ท่ีตั้งส านักงาน   510/3 หมู่ 4 ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  

อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 18,000.- บาท  

สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ระยะเวลาการจ้าง  นับแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและจัดท าบัญชีที่ค่อนข้างยากมาก โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้ก ากับ
ตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น 

 1) รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล และช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายและ       
              ระเบยีบการบรหิารงานคลงั เพ่ือจดัท าคู่มอืการปฏิบติังาน 
 2) ช่วยด าเนินการปรับปรุงระบบเพื่อพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และ 
               การคลงั ใหท้นัสมยั 
 3) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ น าความเห็น สรุปรายงาน เกี่ยวกับการจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 4) ประเมินผล และติดตามผล รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  
              การจดัท าบญัชี ฎีกา งบเดือน ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบและวิธีการทีก่ าหนด 
 5) ด าเนินการเรื่องขอท าความตกลงต่าง ๆ กับกระทรวงการคลัง 
 6) ให้ค าปรึกษา แนะน า เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบบริหารงานคลัง  
 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑ ภาคความรู้ ความสามารถ  
   1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) 
        1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
           พนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
        2) ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
            และวิธีการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีดี่ พ.ศ. 2546 
        3) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
            แผน่ดิน พ.ศ. 2534 
        4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
        5) อ านาจหน้าที่ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
   1.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (60 คะแนน) 
         - ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดท าบัญชี ส าหรับ       
           หน่วยงานภาครฐั  
         - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
           พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
         - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ 
           เกบ็รกัษาและการน าเงนิสง่คลงั พ.ศ. 2551 
         - กฎหมาย และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง 
            

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
       พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอื่น ๆ 
     
 

๑๐๐ 
 

สอบสัมภาษณ์ 
(ผู้มีสิทธิสอบ
จะต้องได้คะแนน
ภาคความรู้
ความสามารถ  
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60) 

 
 


