
 
 
 

 
ประกาศจังหวัดสุโขทัย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
………….……….. 

 ด้วยจังหวัดสุโขทัย  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป  
ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการ
สรรหาและเลือกสรร  พนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ  ลงวันที่  11  กันยายน  2552  
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน  และ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2554  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ชื่อต ำแหน่งงำน  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
     ชื่อต ำแหน่ง  กลุ่มงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ค่าตอบแทน  และอัตราว่าง  ตามเอกสารแนบท้าย 
     สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
     ระยะเวลำกำรจ้ำง  ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ประจ าปี  พ.ศ.  2556 – 2559                        
โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
  1.1 ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ 
  1.2 การพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน  2  ครั้ง 
ติดต่อกันในปีที่จะต่อสัญญาจ้างไม่ต่ ากว่าระดับ “ดี” 
 2. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 
    2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน             
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ที่รังเกียจของสังคม 
   (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และ
จะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3  
(พ.ศ. 2535) ได้แก่  โรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
โรคติดยาเสพติดให้โทษ  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  มายื่นด้วย 
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  2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้  จังหวัดสุโขทัยประสงค์จะรับสมัครจากบุคคลทั่ว ไป  เพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ  โดยมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ก าหนดตามเอกสารแนบท้าย) 
 3. กำรรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  
อำคำรศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย อำคำร 3 ชั้น 2 ถนนนิกรเกษม ต ำบลธำนี อ ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่
วันที่ 6 - 12 พฤษภำคม 2558 ในวันและเวลำรำชกำร โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร                 
100 บาท เมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
     (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1 x 1.5 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน  1  ปี             
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
     (2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ส าเนาใบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน  
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครคือ  วันที่  12  พฤษภาคม  2558 
     ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับการอนุมัติประกาศนียบัตร              
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร  มายื่นแทนก็ได้ 
     (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
     (4) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
     (5) ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น) หรือได้รับ
การยกเว้น จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
     (6) หนังสือรับรองการผ่านงาน หรือใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) ทั้งนี้            
ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
  3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ 
         ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบต าแหน่งละ 100 บาท                 
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ 
  3.4 เงื่อนไขการรับสมัคร 
         ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มี
สิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น  และจังหวัดสุโขทัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบนั้นด้วย  และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียก
ค่าเสียหายใดๆ ได ้
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 4. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน
สมรรถนะ 
  จังหวัดสุโขทัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนด วัน เวลา สถานที่               
ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย อาคารศาลากลาง
จังหวัดสุโขทัย  อาคาร 3 ชั้น 2 และทางเว็บไซต์ http://webhost.cpd.go.th/sukhothai 
 5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร  
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะและด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 
 

กำรประเมินสมรรถนะต ำแหน่งท่ีใช้สอบ   
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร 

ประเมิน
ครั้งที่ 

สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการ
ประเมิน 

1 1) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 
อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
2) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 
3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 
อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  และมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับ 
เหตุการณ์ปัจจุบัน 
4) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน  
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  และกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
6) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
7) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม  หรือจ าเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ  เช่น  
ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  บริการที่ดี  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน  
จริยธรรม  และความร่วมแรงร่วมใจ 

100 สอบข้อเขียน 

2 1) มีความรู้  ความเข้าใจ  หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่ง 
ที่รับสมัคร 
2) คุณลักษณะอื่นๆ  ที่เหมาะสมหรือจ าเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ  เช่น   
การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์บริการที่ดี  การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งาน  จริยธรรม  และความร่วมแรงร่วมใจ 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 

  จังหวัดสุโขทัยจะด าเนินการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2 ต่อไป 
 6. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

/…ผู้ที่จะถือว่า 
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  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ  
(ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และสมรรถนะครั้งที่ 2) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์
ม า ก ก ว่ า เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ น ล า ดั บ สู ง ก ว่ า   ถ้ า ไ ด้ ค ะ แ น น ส อ บ สั ม ภ า ษ ณ์ เ ท่ า กั น ใ ห้ ผู้ ไ ด้ ค ะ แ น



นสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  7. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้น
บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  จังหวัดสุ โขทัยจะประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุ โขทัย อาคาร 3 ชั้น  2  และทางเว็บไซต์ 
http://webhost.cpd.go.th/sukhothai  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว              ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับ
สมัคร      ในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 8. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  8.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 
  8.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  8.3 ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน               และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2535) ได้แก่ โรคเรื้อน  วัณโรค ในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง มายืน่ด้วย 
  ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งที่มี  และภายหลังมีต าแหน่งว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน จังหวัดสุโขทัย อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการ
เลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 
 
             ประกาศ  ณ  วันที่            เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

      
          

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


