ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-------------------ด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
ฉะนั้น อาศัยอานาจตาม ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ .ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ .ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กาหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการ
จัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน
บริการ
ชื่อตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปกครอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นงานปฏิบัติระดับต้นที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีการกาหนดขั้ นตอน
การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจไม่ยุ่งยาก
หน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสายประสานงานปกครอง หรือปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหลักของ กรมการปกครอง ในด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอานว ยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่
การอาสารักษาดินแดน การทะเบียน และงานที่ กรมการปกครอง มอบหมาย เพื่อให้ดาเนินการตามภารกิจของ
กรมการปกครองบรรลุผลสัมฤทธิ์
รับเรื่องราว ศึกษาวิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะและดาเนินการในเบื้องต้น เกี่ยวกับการ
อนุมัติอนุญาตในเรื่องต่างๆ
ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจงในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แก่ประชาชน ส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนหรือหน่วยงานนั้น
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
3 อัตรา
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ 11,280 บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
ระยะเวลาจ้าง ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) และอาจได้รับการ
ต่อสัญญาจ้างอีก ตามเงื่อนไขข้อ 11 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ .ศ.2547 ทั้งนี้
กรณีพนักงานราชการอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สัญญาจ้างจะสิ้นสุดเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่พนักงานราชการผู้ นั้นอายุ
ครบ 60 ปีบริบูรณ์
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-2โดยผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร และเรียกมาลงนามสัญญา จะได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองสมุทรสงคราม จานวน 1 อัตรา ที่ทาการปกครองอาเภออัมพวา
จานวน 1 อัตรา และที่ทาการปกครองอาเภอบางคนที จานวน 1 อัตรา
2.คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา ความผิด
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว เกินห้าปี
การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตาม ข้อ 2.1 (6) เข้าเป็น พนักงานราชการ
ให้บุคคลนั้นต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติ ว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของ
สังคม ตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกาหนด เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราช การ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือ
ลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้
เข้า สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ตามหนั งสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว
89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที17
่ มีนาคม 2538
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ ตาแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลารับสมัครระหว่างวันที7่ สิงหาคม ถึงวันที17
่ สิงหาคม 2560 ในเวลาราชการ
3.2 วิธีการรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ทาการปกครอง
จังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยกรอกข้อมูลการสมัครสอบด้วยลายมือและยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมทั้งชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 200 บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมั ครจะ
มีผลสมบูรณ์เมื่อมีการชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครภายในระยะเวลาที่กาหนด
3.4 ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบโดยจะกาหนด
เลขประจาตัวสอบตามลาดับการชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันเวลา
และสถานที่ในการประเมิน
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-34. เงื่อนไขในการรับสมัคร
(1) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณวุฒิการศึกษา ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามตาแหน่งที่สมัคร โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติให้
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ การสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และจะใช้คุณวุฒิการศึกษาที่สูงกว่ามาใช้ในการสมัครไม่ได้
(2) การสมัครตามขั้นตอนในข้อ3 ถือว่า ผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลดังกล่าว หากผู้ใดจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา137
(3) ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบุ ชื่อ - นามสกุล และเลขประจาตัวประชาชน
(4) ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า เอกสาร
หลักฐานซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของจังหวัดสมุทรสงคราม จะถือว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
จังหวัดสมุทรสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ที่ทาการ
ปกครองจังหวัด สมุทรสงคราม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการ
จะประกาศให้ทราบตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
6. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับ
สมัคร)ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป (เขียนชื่อ - นามสกุล หลังรูปด้วย)
(2) สาเนาใบประกาศนียบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติให้เป็น
ผู้สาเร็จการศึกษาจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที17
่ สิงหาคม 2560 จานวน อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ โดยจะต้อง
อนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครมายื่นแทน
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ - นามสกุล และเลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณี ชื่อ นามสกุล ในเอกสาร ตามข้อ (1) - (3) ไม่ตรงกัน เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ตรวจร่ างกาย ถึงวันที่ยื่น
เอกสาร และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
โรคติดยาเสพติดให้โทษ
โรคพิษสุราเรื้อรัง
/- โรคติดต่อ...

-4โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือนแรง
รุ และเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.กาหนด
สาหรับสาเนาเอกสารหลักฐาน ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองความถูกต้อง ว่า “สาเนาถูกต้อง ”
พร้อมลงชื่อ วันที่ ในเอกสารทุกฉบับ และให้ระบุเลขประจาตัวสอบไว้ มุมบนด้านขวาของเอกสารทุกหน้าให้เรียบร้อย
7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
จังหวัดสมุทรสงคราม จะดาเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยวิธีการประเมิน แบ่งออกเป็น
7.1 การประเมินครั้งที1่ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ
และสมรรถนะ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย ซึ่งกาหนดของเขตเนื้อหาการสอบ ดังนี้
7.1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
(1) ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยี ของประเทศและต่างประเทศ
(2) ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows/ Microsoft
Word/ Microsoft Excel/ Microsoft PowerPoint)
(3) วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และภารกิจของกรมการปกครอง
7.1.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
(1) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี งานสารบรรณ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ งานปกครองท้องที่ การอานวยควา มเป็นธรรมของ ฝ่ายปกครอง การ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอานาจหน้าที่ของกรมการป กครอง กิจการกองอาสารักษา
ดินแดน งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจาตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไป จรรยาข้าราชการกรมการปกครอง
(2) ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง
7.2 การประเมินครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการประเมินโดยการสัมภาษณ์
และการประเมินบุคคล ซึ่งจะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และพฤติกรรม
ที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ เช่น ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิก ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสานึกการให้บริการ คุณธรรม และจริยธรรม และอื่นๆ เป็นต้น
ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม จะดาเนินการประเมินครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อผู้สมัครมีคะแนน
การประเมินครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ต่อไป
8. เกณฑ์การตัดสิน
8.1 ผู้เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ที่ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงมีสิทธิเข้ารับประเมิน
ครั้งที่ 2
8.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินทั้ง 2 ครั้ง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
9.1 จังหวัดสมุทรสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลาดับคะแนนประเมิน
โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที1่ และการประเมินครั้งที่ 2 จากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ได้คะแนน
รวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากคะแนนการประเมินครั้งที่ 2
เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
/9.2 บัญชีรายชื่อ...

-59.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งลักษณะงานเดียวกันใหม่ แล้วแต่กรณี
9.3 จังหวัดสมุทรสงคราม จะประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ ที่ทาการปกครอง
จังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
10 การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการเรียกเพื่อจัดจ้างตามลาดับที่มีตาแหน่งว่าง และต้องทาสัญญาจ้าง
ณ ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ภายในกาหนดในประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรร
11. การขอทราบผลคะแนน
การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของจังหวัดสมุทรสงครามให้ถือเป็นที่สุด ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ สามารถขอทราบคะแนนของตนเองได้ภายใน
30 วัน นับจากวันที่ประกาศขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดสมุทรสงคราม จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้าง ว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้ รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติการณ์
ในทานองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามทราบด้วย เพื่อดาเนินการ
ทางกฎหมายต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(นายสมนึก พรหมเขียว)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

