
 
 

 
 

 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

---------------------- 
 

 ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓  ฉะนั้น  
อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรร
หาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   และค าสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ ๓๗๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึง
ประกาศรบัสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

    ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
    กลุ่มงาน     บริการ    

    ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
         ๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ  รับ – ส่งเอกสาร ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการ 
             ประชุม  
         ๒. ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี การบันทึกข้อมูลทางบัญชีและรายงานต่าง ๆ 
         ๓. ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
         ๔. จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 
         ๕. ควบคุมการเบิกจ่าย การลงทะเบียนรับ - จ่าย งานพัสดุครุภัณฑ์ งานยานพาหนะและอาคารสถานที่ 
         ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   อัตราว่างและหน่วยงานที่ปฏิบัติ 
          จ านวน ๑ อัตรา  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ พิษณุโลก 
 

   ค่าตอบแทน  ๑๓,๘๐๐ บาท/เดือน 
 

   สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 

   ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  
         (1) มีสัญชาติไทย 
         (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
         (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 

(๔) ไม่เป็น........ 
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         (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ                                                                                                                                
         (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง    
         (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี  
            การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการต้องก าหนดให้บุคคลผู้
นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมตามแบบ
ในหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๑/ว ๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ก าหนดด้วย 
           (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
           (๘) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
           (๙) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 

            หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530) มายื่นด้วย 
             ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลง
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ และ
ในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน      หากยังคง
สมณเพศอยู่ในวันสอบ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

           ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาการตลาด สาขาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
   

3. การรับสมัคร 
 

            3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ download ใบสมัครทางเว็บไซด์ของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๓   
http://www.mnre.go.th/reo03 พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รับรองส าเนาให้ครบทุกแผ่น และยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่  ๑  -  ๘  มิถุนายน ๒๕๖๓  ในวันและเวลาราชการ    ณ  ส่วนอ านวยการ ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ พิษณุโลก     โทร ๐๕๕ ๓๑๓๑๔๖ 
 
 

/3.2 หลักฐาน....... 
 

http://www.mnre.go.th/reo03
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            3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

                (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิด
รับสมัคร) จ านวน 2 รูป 
                (2) ส าเนาแสดงผลการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
และส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมน าต้นฉบับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นใบสมัคร โดย
ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครในกรณีท่ีไม่สามารถ 
น าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุ
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมา
ยื่นแทนก็ได ้
 (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 (4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 
ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ  
                    (5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                          
                    ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
           ๓.๓ ค่าสมัครสอบ        
                 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ส าหรับต าแหน่งที่สมัคร ๒๐๐ บาท 
                 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง แต่งทั้งนี้ จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ  
 

           3.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
                 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลท า
ให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย 
 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะและสมรรถนะ และก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 

              ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ พิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ในวันที่              
๑๒ มิถุนายน 25๖๓  ณ  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๓ พิษณุโลก  และทางเว็บไซด์ของส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่  ๓   http://www.mnre.go.th/reo03 และทางเว็บไซด์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม http://www.mnre.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” 
 
 

       /5. หลักเกณฑ์...... 
 
 

http://www.mnre.go.th/reo03
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินดังต่อไปนี้ 
หลักเกณฑ์และการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. การประเมินครั้งท่ี ๑ (ความรู้เฉพาะต าแหน่ง) 
    1.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป 
           - ระเบียบส านายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
             สังคม 
   ๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
         - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
            และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         - ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี 
         - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
           พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐        
        - ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

๒. การประเมินครั้งที่ ๒ (ความพร้อมในการปฏิบัติงาน)    
     -  พิจารณาจากประวัติ บุคลิกภาพ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
การมีมนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน  
ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จรรยาบรรณ 

     100  การสอบสัมภาษณ์ 

                                                                                                                         
                    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ พิษณุโลก จะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบ
ข้อเขียน) ก่อน  โดยผู้ได้รับคะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  จะต้องเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป 
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละ
ครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการ
ประเมินความรู้ความสามาถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูง
กว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 
๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่ได้ล าดับที่สูงกว่า โดยพิจารณาจากวันที่รับสมัครและเลขประจ าตัว
สอบ 
 

/7. การประกาศ....... 
 
 
 



 
                                                               - ๕ - 
 
 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 
 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ พิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามล าดับ
ค ะแ น น จ าก ผู้ ที่ ได้ ค ะแ น น  ณ  ส านั ก งาน สิ่ ง แ วด ล้ อ ม ภ าค ที่  ๓  พิ ษ ณุ โล ก  แ ล ะท าง เว็ บ ไซ ด์ 
http://www.mnre.go.th/reo03 และทางเว็บไซด์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
http://www.mnre.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อ
เลือกสรรครบก าหนด  ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๓ 
 
              
 
                                                           (นางสาวเพ็ญศรี  รักผักแว่น) 
                                                   ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ 
                                    ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mnre.go.th/reo03

