
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดน่าน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

---------------------- 
 
  ด้วย จังหวัดน่าน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ฉะนั้น อาศัย
อ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่  11 กันยายน 2552 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ     
ของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
 

กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
ชื่อต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

(1) ค้นคว้า รวบรวม และศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน ที่เก่ียวกับ
การด าเนินงานโครงการพระราชด าริ 

(2) วางแผนการประเมินผลโครงการ ออกแบบ จัดท าแบบเก็บข้อมูล วิเคราะห์/สังเคราะห์ และ
ประมวลผล ประเมินผลโครงการ 

(3) จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน โครงการต่าง ๆ  
(4) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

อัตราว่าง  1 อัตรา  
ค่าตอบแทน  18,000 บาท  
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  
 
 
 

2. คุณสมบัติทั่วไป... 
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2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน         

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน     

พรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา       

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ 
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง

ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางเกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (สาขาใดสาขาหนึ่ง)  
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาการด้านทฤษฎี การวางแผน และการบริหารงานของราชการ     
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

(2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี และแก้ปัญหาด้านระบบได้ในระดับหนึ่ง 
(3) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการใช้ทักษะเพ่ือการประสานงานต่อการปฏิบัติได้ดี 
(4) สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกลได้ 
(5) หากมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับงานพระราชด าริ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือ

งานบริหารงานทั่วไปจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานเกษตร

และสหกรณ์จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลา
ราชการ  
 

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่น... 
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3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 

1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร จ านวน 3 รูป) 
(2) ส าเนาประกาศนียบัตร ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนผลการศึกษาท่ีแสดง      

ว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ และได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – 

นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)   
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่าส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ    

ไว้ด้วย 
3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ 

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ ต าแหน่งละ 100 บาท 
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า         
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจังหวัดน่านจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย 

 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

จังหวัดน่าน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน ถนนน่าน - พะเยา ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
และทาง www.moac-info.net และ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 ในวันที่ 20     
กุมภาพันธ์ 2560 (ส าหรับเวลา และสถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 จะประกาศในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2560 ดังกล่าวข้างต้น)    
 
 

5. หลักเกณฑ์... 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้  

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ 1 
1. ความรู้เรื่องวิเคราะห์ สังเกตการณ์ วิจัย ประสานแผน ความรู้
เกี่ยวกับด้านการเกษตร งานพระราชด าริต่าง ๆ การบริหารโครงการ 
การติดตามประเมินผลโครงการ ความรู้ความสามารถทั่วไป 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ   
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ        
พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งที่ 2 
2. ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 
3. มนุษยสัมพันธ์  การประสานงาน 
4. การคิดวิเคราะห์ 
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6. การสื่อสารโดยการพูด 

 
25 
20 
20 
20 
15 

 
สอบปฏิบัติ 

สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 

 

จังหวัดน่านจะด าเนินการประเมินครั้งที่ 1 ในข้อ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งท่ี 1     
ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป และประกาศผลผู้ผ่านการประเมินครั้งท่ี 1 
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลาง      
จังหวัดน่าน ถนนน่าน-พะเยา ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และทาง www.moac-info.net 
และก าหนดวัน เวลา ในการประเมินครั้งท่ี 2 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560   

 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 

 
 
 

การจัดจ้างจะเป็นไป... 
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การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้พิจารณาก าหนดเลือก
ความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อก าหนดให้เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าก็ได้ 
 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
จังหวัดน่านจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 

2560 ณ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน ถนนน่าน-พะเยา        
ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และทาง www.moac-info.net โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด (ไม่เกิน 1 ปี) นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับ
สมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดน่าน โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน 

ก าหนด 
 

 
                                                      ประกาศ ณ วันท่ี  6 กุมภาพันธ์ 2560 
 
 

     (นายจิตติศักดิ์  ศรีปัญญา) 
             เกษตรและสหกรณ์จงัหวัด ปฏิบตัริาชการแทน 

      ผูว้่าราชการจังหวัดนา่น 


