
 
 

 
 
 

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

-------------------------- 
  ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป  ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ 
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552   ลงวันที่ ๑๑ กันยายน 2552     และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ   เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการ
จัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554   และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  ลงวันที่  26 กันยายน 2555  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
     ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 คุณสมบัติทั่วไป 
  1. มีสัญชาติไทย 
  2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
  6. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ จะต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า     
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  มายื่นด้วย 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 

3. การรับสมัคร … 

ส าเนาคู่ฉบับ 
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3. การรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เลขที ่285 ถนนศุขประยูร ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  โทรศัพท์ 
0-3882-4420    ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม  2559   ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559   เวลา 08.30 น. 
- 16.30 น.  ในวันราชการ 
 3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว โดยถ่ายครั้ง
เดยีวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
  (2) ส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่รับสมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัตภิายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่  22 กรกฎาคม 2559 
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ทีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร
วิชาชีพ     ซึ่งจะต้องอยู่ในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
  (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน อย่างละ 1 ฉบับ 
  (4) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่าส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้
ด้วย 
 3.3 ค  าธรรมเนียมสอบ 
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ ต าแหน่งละ 100 บาท 
 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ   และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร  อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้า
รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  และส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมิน
สมรรถนะ 

  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ และสัมภาษณ์ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ   ในวันที่  25 กรกฎาคม 2559  
ณ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และทาง http://www.moac-info.net/Chachoengsao 

 
 
 

5. หลักเกณฑ์ ... 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดั งรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี ้

6. เกณฑ์การตัดสิน 

  ผ   ้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่
ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบ
สัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตาม 
ล าดับคะแนน ณ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และทาง  http://www.moac-info.net/ 
Chachoengsao   โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป   เมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี  
นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่
กรณี 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  (1) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  (2) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ฉะเชิงเทราก าหนด 
  (3) ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น 
  (4) ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องน าใบรับรองแพทย์    ซึ่งออกให้ไม่เกิน 
1 เดือน   และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. 2553   ได้แก่  โรคเรื้อน  วัณโรค 
ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรค
พิษสุราเรื้อรัง มายื่นด้วย 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 

(นายพูลลาภ  อุไรงาม) 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
         ร่าง 

         พิมพ์ 
     ตรวจ 

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


 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา   ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2559 
.......................................... 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   

กลุ่มงาน    บริการ 

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  1. พิมพ์และตรวจทานหนังสือราชการ 
  2. บันทึกข้อมูลทุกประเภทลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  3. จัดท าทะเบียน รับ - ส่ง ออกเลขหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์   
  4. คัดส าเนา ค้นหา และติดตามเรื่องราวเอกสารหลักฐาน 
  5. จัดเตรียมเอกสาร และจดบันทึกรายงานการประชุม 
  6. ปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราว่าง    1   อัตรา    

ค่าตอบแทน    11,280 บาท     

สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ระยะเวลาการจ้าง    ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559) และภายใน
วงงบประมาณที่ได้รับ โดยท าสัญญาจ้างเป็นรายปีงบประมาณ ครั้งละไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ  และจะจัดจ้าง
ต่อเนื่องเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ด้านพาณิชยกรรม  (สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องทดสอบสมรรถนะ  ดังนี้ 
ทดสอบสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ด้านความรู้ 
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
1.2 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
1.3 มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

100 สอบข้อเขียน 
 
 
    

2. ด้านทักษะ/ความสามารถ 
การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint) 

100 สอบปฏิบัติ 

3. ด้านคุณลักษณะ 
3.1 บุคลิก ท่วงที วาจา 
3.2 เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไหวพริบปฏิภาณ 
3.3 เป็นผู้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการท างาน 
3.4 มีการให้บริการที่ดี 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 300  

 


