
 
-ส ำเนำ- 

 
ประกำศจังหวัดสุรินทร์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
สังกัดส ำนักงำนจังหวัดสุรินทร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

-------------------------------- 
 
ด้วยจังหวัดสุรินทร์ประสงคจ์ะรับสมัครบุคคล เพื่อด ำเนินกำรเลือกสรรจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร

ประเภททั่วไป ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 
11 กันยำยน 2552 ค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ที่ 183/2556 ลงวันที่ 5 เมษำยน 2556 และ
ค ำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1236/2556 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2556 จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงำนรำชกำรทั่วไป โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. รำยละเอียดต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรเลือกสรร 
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ชื่อต ำแหน่ง อัตรำว่ำง รำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 

ต ำแหน่งพนักงำนทรัพยำกรบุคคล จ ำนวน 2 อัตรำ 
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

     (รำยละเอียดตำมเอกสำร 1 แนบท้ำยประกำศ) 
     ค่ำตอบแทน สิทธิประโยชน์ ระยะเวลำกำรจ้ำง 
  ค่ำตอบแทน 
  ค่ำตอบแทนเดือนละ 18,000 บำท 
  สิทธิประโยชน์ 
  ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 และประกำศคณะ

กรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 
  ระยะเวลำกำรจ้ำง 
  ไม่เกินวันที่ 30 กันยำยน 2561 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561) และอำจได้รับกำร 

ต่อสัญญำจ้ำงอีกตำมเงื่อนไขในข้อ 11 ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 
โดยผู้ได้รับกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร และเรียกมำลงนำมสัญญำจ้ำงแล้วจะได้รับมอบหมำย

ให้ปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วยงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ซึ่งมีสถำนที่
ปฏิบัติรำชกำรอยู่ ณ ส ำนักงำนจังหวัดสุรินทร์ ศำลำกลำงจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1.1 มีสัญชำติไทย 
2.1.2 มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปี 
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
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2.1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
2.1.5 ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือ

เจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำ

ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ 

ส ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร จังหวัดสุรินทร์จะไม่รับสมัครสอบและไม่อำจให้เข้ำสอบ
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นว 89/2501  
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 5 ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538 

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของ
หน่วยงำนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของส่วน
รำชกำรส่วนท้องถิ่น 

2.2  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ต ำแหน่งพนักงำนทรัพยำกรบุคคล 
เป็นผู้ ได้รับคุณวุฒิปริญญำตรี  หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ เทียบได้ ในระดับเดียวกัน  

ในทุกสำขำวิชำ 
3. กำรรับสมัคร 

3.1 รับสมัครระหว่ำงวันที่  1-7 พฤศจิกำยน 2560 (ในวันและเวลำรำชกำร) 
3.2 ให้ผู้สนใจรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนจังหวัด

สุรินทร์ ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดย
จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรสมัคร ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 ใบสมัครที่กรอกรำยละเอียดถูกต้องครบถ้วน 
3.2.2 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน 

ขนำด 1 X 1.5 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป 
3.2.3 บัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
3.2.4 ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำและระเบียนแสดงผลกำรเรียนที่แสดงว่ำ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

ตรงกับคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่ตนสมัครฯ จ ำนวน 2 ฉบับ ซึ่งจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ส ำเร็จกำรศึกษำและ
ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจภำยในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2560 

 ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น ำ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ ได้รับอนุมัติ
ประกำศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้ 

3.2.5 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 
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3.2.6 ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล  

ในกรณีที่ชื่อตัว หรือชื่อสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน อย่ำงละ 1 ฉบับ 
3.2.7 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำม กฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 

2553 ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
4. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 

ผู้สมัครต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร จ ำนวน 200 บำท (สองร้อยบำทถ้วน) โดย
ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
5.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิในต ำแหน่งที่จะสมัครโดยไม่สำมำรถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ำมำใช้ในกำร

สมัครได ้
5.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆในใบสมัคร พร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในวันที่ตนสมัครเท่ำนั้น ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร  
ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะของต ำแหน่งที่สมัคร จังหวัดสุรินทร์จะถือว่ำกำรรับ
สมัครและกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น และจังหวัดสุรินทร์จะไม่คืนค่ำสมัครให้ทุกกรณี 

6. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะท่ี
จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน 

จังหวัดสุรินทร์ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน ทำงเว็บไซต์ www.surin.go.th 

7. หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเลือกสรร 
จังหวัดสุรินทร์จะด ำเนินกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นต่อ

กำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งที่สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร โดยกำรสอบ แบ่งออกเป็น 
-กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
-กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยกำรสอบสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
7.1 กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
 ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนเกี่ยวกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่

จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะต ำแหน่ง โดยมีรำยละเอียดตำมระเบียบข้อกฎหมำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรปฏิบัติ
ในต ำแหน่งที่สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร โดยใช้กำรวิเครำะห์ทำงวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้อง ใช้ทักษะและสมรรถนะในเรื่องที่
สอดคล้องกับต ำแหน่งหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติ ในเกณฑ์ระดับที่ดีเยี่ยม สำมำรถอธิบำย ชี้แจง และตอบค ำถำมในเชิง
ทฤษฎี และในเชิงปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง และแสดงให้เห็นว่ำสำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ในทันที 

7.2 กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
 ทดสอบโดยกำรสัมภำษณ์และกำรประเมินบุคคล ซึ่งพิจำรณำจำกประวัติส่วนตัว ประวัติ

กำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน และพฤติกรรมที่ปรำกฏทำงอ่ืน รวมทั้งจำกกำรสัมภำษณ์ เพ่ือพิจำรณำควำม
เหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ บุคลิกภำพ ทัศนคติ 
ไหวพริบ อำรมณ์ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ จิตส ำนึกกำรให้บริกำร คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
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 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และได้คะแนนตำมเกณฑ์กำรตัดสินที่

ก ำหนด จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต่อไป 
8. เกณฑ์กำรตัดสิน 

8.1 ผู้เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ 
เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ำรับกำร
ประเมินครั้งที่ 2 เรียงตำมล ำดับเลขประจ ำตัวสอบ ทำงเว็บไซต์ www.surin.go.th 

8.2 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะ 
ทั้ง 2 ครั้ง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

8.3 กำรเรียกผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรมำรำยงำนตัวเพ่ือจัดท ำสัญญำจ้ำง จะเป็นไปตำมล ำดับที่ 
ในบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 

9. กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
9.1 จังหวัดสุรินทร์ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับคะแนนสอบโดย

เรียงล ำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 รวมกันมำกกว่ำ
เป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนรวมเท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มำกกว่ำอยู่
ในล ำดับที่สูงกว่ำ หำกคะแนนกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่
ในล ำดับที่สูงกว่ำ 

9.2 บัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ 1 ปี นับแต่วัน 
ขึ้นบัญชี หรือจังหวัดสุรินทร์มีประกำศรับสมัครในต ำแหน่งเดียวกันใหม่นี้ แล้วแต่กรณี 

10. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะได้รับกำรเรียกตัวเพื่อจัดจ้ำงตำมล ำดับที่เมื่อมีต ำแหน่งว่ำง และจะต้อง

ท ำสัญญำจ้ำงตำมวัน เวลำ และสถำนที่ท่ีจังหวัดสุรินทร์ ก ำหนด 
 จังหวัดสุรินทร์จะด ำเนินกำรเลือกสรรด้วยควำมโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภำค ดังนั้น หำกมีผู้ใด
แอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำนได้รับกำรเลือกสรร หรือมีพฤติกำรณ์ในท ำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่ำได้หลงเชื่อ 
และแจ้งให้จังหวัดสุรินทร์ทรำบด้วย อนึ่ง หำกผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือมีควำมประสงค์จะคัดค้ำนประกำศฉบับนี้ ให้ท ำ
เป็นหนังสือต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรินทร์ ผ่ำนกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนจังหวัดสุรินทร์ ภำยใน  
15 วัน นับแต่วันที่มีประกำศนี้ 

 จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่  24 ตุลำคม พ.ศ. 2560 

                                                                                
     (นำยธนยศ แสนสุขใส) 
    หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด ปฏิบัติรำชกำรแทน 
     ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรินทร์ 

 
    
 

 
 
 



เอกสำร 1 แนบท้ำยประกำศ 
แนบท้ำยประกำศจังหวัดสุรินทร์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป สังกัดส ำนักงำนจังหวัดสุรินทร์  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2560 
************************************************** 

 
ต ำแหน่งพนักงำนทรัพยำกรบุคคล 

ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
1. งำนบริหำรงำนบุคคลในอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
2. งำนสนับสนุนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในเรื่องกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร บริหำร

ทรัพยำกรบุคคล 
3. จัดท ำฐำนข้อมูลบุคคลจังหวัด วำงแผนพัฒนำบุคลำกรในจังหวัด 
4. งำนส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันทุจริตประเทศไทยใสสะอำด 
5. งำน อ.ก.พ.จังหวัด และงำน ก.ธ.จ. 
6. งำนบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนจังหวัด 
7. เรื่องร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่อยู่ในอ ำนำจผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
8. กำรพัฒนำระบบรำชกำร 
9. ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของจังหวัด 
10. กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
11. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

                                                                            
**************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


