
 

 

 

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา       
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

……………………………….. 
 ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  
พ.ศ.๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ                 
เรื่องการก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัด
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคล                  
เพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
    1.1 ต าแหน่ง  นักวิชาการสหกรณ์ 
          กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานวิชาการและการส่งเสริมสหกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่าง

ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น 
1) ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับ

วิชาการสหกรณ์และการส่งเสริมสหกรณ์ 
2) ศึกษาวิเคราะห์ อุปสรรค และปัญหาข้อขัดข้องในการส่งเสริมสหกรณ์  หรือการด าเนินงานของ

สหกรณ์ หรือผลที่จะได้รับเมื่อมีการปรับปรุงระเบียบ  หรือวิธีการส่งเสริมสหกรณ์                   
หรือความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมสหกรณ์ และโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจต่าง ๆ 

3) รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์   

4) ช่วยศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการจัดตั้งหรือการขยาย ปรับปรุง สหกรณ์   
5) ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวางหลักเกณฑ์  และปรับปรุงแก้ไขระเบียบ

วิธีการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์   
6) ส่งเสริม แนะน า และติดตามการด าเนินการของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
7) ด าเนินการ  หรือประสานงานโครงการต่างๆที่เก่ียวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน หรือเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ 
8) เผยแพร่การสหกรณ์ ฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 
9) เข้าร่วมประชุม จัดท าคู่มือ จัดท าค าชี้แจง และข้อเสนอแนะต่างๆ ในงานส่งเสริมสหกรณ์ 
10) ให้ค าปรึกษา แนะน า และตอบปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 
11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

เอกสารหมายเลข 1 



 ๒ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจการเกษตร หรือ           
ทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร  หรือ     
ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ ์
 

อัตราว่าง    2   อัตรา 
 

1.2 ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์
           กลุ่มงาน  บริการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น 
1) ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์/                          

กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
2) แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอื่นๆ ภายใต้การส่งเสริม แนะน า ด าเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3) สอน แนะน า ช่วยเหลือให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบันทึกบัญชีขั้นต้นให้

เป็นปัจจุบัน 
4) แนะน า ช่วยเหลือ ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดท างบการเงิน           

พร้อมรายละเอียดประกอบให้แล้วเสร็จ 
5) ช่วยในการวางแผนพัฒนา ศึกษา วิเคราะห์การด าเนินงานสหกรณ์ 
6) แนะน า ส่งเสริม  และช่วยเหลือด้านการบัญชี  และการด าเนินงานตามโครงการต่างๆท่ีสหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
7) ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไป 
8) แนะน าเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ การด าเนินธุรกิจ และการบริหารการจัดการให้แก่สหกรณ์/   

กลุ่มเกษตรกร 
9) ด าเนินการเกี่ยวกับการส ารวจสภาวะเศรษฐกิจการรวบรวมข้อมูล  และประมวลผลข้อมูล                

เพ่ือประกอบการด าเนินการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
10) แนะน า ส่งเสริม การด าเนินการต่างๆ  ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภายใต้กฎหมายสหกรณ์                  

หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
11) ช่วยปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.) หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร  2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ 
 

อัตราว่าง   1  อัตรา 
 
 
 



 ๓ 
 

อัตราค่าตอบแทน  
ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 

วุฒิการศึกษา อัตราค่าตอบแทน (บาท) 
ปริญญาตรี 18,000.- 

 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

วุฒิการศึกษา อัตราค่าตอบแทน (บาท) 
ปวช. 11,280.- 
ปวท. 13,010.- 
ปวส. 13,800.- 

 

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน  2557  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕9  โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

๑. ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ 
๒. ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปี 
๓. หรือเหตุอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติทั่วไป 
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์   
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน 

             ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่  

ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บก-พร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 

ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน   และแสดงว่าไม่
เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  ได้แก่  โรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย      
โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคติดยาเสพติดให้โทษ  และโรคพิษสุรา
เรื้อรัง มายื่นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 
๓.  การรับสมัคร 

๓.๑  วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร 
        ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ฝุายบริหารทั่วไป ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคาร ๑ ชั้น ๑) เลขที่ ๑๐ ถนนมหาจักรพรรดิ์ ต าบลหน้าเมือง                 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3851-1243 ต่อ 102  ตั้งแต่วันที ่                  
3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  ในวันและ เวลาราชการ  
 

           ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน              

๑ ป ี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
   (๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี

วุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือ  วันที ่ 7  พฤศจิกายน  2557   

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได้ 

 (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 (๔) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) 

ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๕) ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น จ านวน ๑ ฉบับ 

(ผู้สมัครเพศชาย อายุ 21 ปีขั้นไป) 
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน เพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ จ านวน ๑ ฉบับ  (ถ้ามี)  

ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 

      ๓.๓  ค่าธรรมเนียมสอบ 
            ผูส้มัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหนง่ท่ีสมัครสอบต าแหนง่ละ ๑๐๐ บาท 
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ 
 

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่ง
ที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า     
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  และจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบนั้นด้วย และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ ได้ 
 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ  และก าหนด  วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่  11 พฤศจิกายน 2557                  
ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และทาง http://webhost.cpd.go.th/chachoengsao 

 

http://webhost.cpd.go.th/chachoengsao


 ๕ 
5 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีการ
ประเมินดังนี้ 

ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
 

ประเมิน 
ครั้งที ่

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการ 
ประเมิน 

๑ 1)  มีความรูใ้นหลักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สหกรณอ์ย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่    

2) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ  
การสหกรณ์ 

๓) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืน ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

4) มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

5) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ 

6) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา
และสรุปเหตุผล   

 

200 
 
 

สอบข้อเขียน 

๒ ๑) ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft  Office 
2) มีความรู้ความเข้าใจ  หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
ในต าแหน่งที่สมัครสอบ 
3) มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 
4) การคิดวิเคราะห์ 
5) การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6) การสื่อสารโดยการพูด   
 

200 
 

สอบปฏิบัติ 
สอบสัมภาษณ์ 

 รวม     400  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 
 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ประเมิน 
ครั้งที ่

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการ 
ประเมิน 

๑ 1) มีความรู้ด้านบัญชีและสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ 

2) มีความรู้ในวิชาการสหกรณ์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

3) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ        
การสหกรณ์ 

4) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและ            
งานสารบรรณอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และ            
มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

5) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และ
กฎหมายกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

6) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

7) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและ
สรุปเหตุผล   
 

200 
 
 

สอบข้อเขียน 

๒ ๑) ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft  Office 
2) มีความรู้ความเข้าใจ  หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 
3) มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 
4) การคิดวิเคราะห์ 
5) การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6) การสื่อสารโดยการพูด   
 

200 
 

สอบปฏิบัติ 
สอบสัมภาษณ์ 

 รวม     400  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา จะด าเนินการประเมินในครั้งที่ ๑ ก่อน  และผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ 
ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งท่ี ๒ ต่อไป 
 

5.เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ แต่ละครั้ง  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ 
๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ ๑ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 



 ๗ 
 

 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมิน ความรู้ความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ  2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน ความรู้ความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
เท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนจาการประเมิน ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ 2 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนน ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และ
สมรรถนะ  ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ ผู้ได้คะแนนจาการประเมิน ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และ
สมรรถนะ  ครั้งที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหาก คะแนนจาการประเมิน ความรู้
ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1  เท่ากัน  ให้ผู้ได้รับ คะแนนทดสอบ  ทักษะการใช้
โปรแกรม Microsoft  Office เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

๖. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  จังหวัดฉะเชิงเทรา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และทาง  http://webhost.cpd.go.th/chachoengsao โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

๗. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
(๑) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราก าหนด 
(๒) ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ  ลูกจ้าง ของส่วน

ราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

(๓) ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ 
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก .พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)  ได้แก่ โรค
เรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง มายื่นด้วย 

 ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งที่มี และภายหลังมีต าแหน่งว่าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  จังหวัดฉะเชิงเทราอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่
เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 
 
                                                           ประกาศ ณ วันที่  24  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

 
      
             สัญญา  ส่องสวา่ง 
       (นายสัญญา  ส่องสว่าง) 

นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
              สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

                                ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 


