
 
 
 

 
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของ ส านักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี 
     

 
 ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี โดยส านักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคล
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน อาศัยอ านาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน
ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักณณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ
การจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒)                
พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔     
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง 
  ๑.๑ กลุ่มงาน ชื่อต าแหน่ง และจ านวนอัตราว่าง 
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   -  ต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน   จ านวน  5  อัตรา 
  ๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ตามท่ีระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
  ๑.๓ สิทธิประโยชน์ 
   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง 
   ระยะเวลาการจ้างงาน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๑) มีสัญชาติไทย 
   ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
   ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ     
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมื อง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง     
 

  ๖) ไม่เป็น... 
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 ๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทณจ าคุกโดยค าพิพากณาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทณส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทณ ไม่เป็น        
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 ๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทณให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ    
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง         
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค      
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย 
 ส าหรับพระภิกณุและสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้ เข้าสอบ         
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร        
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๔. ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่     
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ในการเลือกสรรครั้งนี้ จังหวัดปราจีนบุรี โดยส านักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง        
ที่ก าหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 ๓. การรับสมัคร 
  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส านักงาน
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)  
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร  
 (๑) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 
ที่ระบุสาขาวิชาเอก หรือหนังสือรับรองของสถานศึกณาที่มีข้อความว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่าง   
รอการอนุมัต”ิ (ผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีผู้สอบได้ต้องได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ภายในวันปิดรับสมัคร)  
 (๒) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ  
 (๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน    
๖ เดือน ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จ านวน ๓ รูป  
 (๔) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  
 (๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)     
ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
 ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง “ส าเนาถูกต้อง” ทุกหน้าของเอกสาร  

 
 
 
 

๔. เงื่อนไข… 
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 ๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร  
  ๑) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตามข้อ ๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกณาและได้รับการอนุมัติจาก      
ผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกณาตามหลักสูตร
ของสถานศึกณาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกณาตามหลักสูตรของ
สถานศึกณานั้นเป็นเกณฑ์ 
  ๒) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกณาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน 
  จังหวัดปราจีนบุรี โดยส านักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักณะและสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินใน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ที่ปิดประกาศชั้น 2 ส านักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี และทางเว็บไซต์ 
prachinburi.mol.go.th และสื่ออ่ืนๆ ของส านักงานแรงงานจังหวัดฯ 

 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักณะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการ
ประเมินตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
  จังหวัดปราจีนบุรี โดยส านักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี จะด าเนินการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักณะ สมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาณณ์  หรือ การทดสอบความรู้ความสามารถทาง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานที่ต้องใช้ภายในส านักงาน MS Office เช่น Word, Excel, Power Point เป็นต้น 
รวมไปถึงการโต้ตอบ รับ - ส่ง Email การใช้ Internet ในการหาข้อมูล (อาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้สมัครตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด) 

 ๗. เกณฑ์การตัดสิน 
  ๗.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
  ๗.๒ การจัดจ้างเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักณะ และสมรรถนะ มากไปหาน้อย หากมีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่เลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 ๘. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  จังหวัดปราจีนบุรี โดยส านักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ ที่ปิดประกาศชั้น 2 ส านักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี 

 
/และทาง... 

https://prachinburi.mol.go.th/
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และทางเว็บไซต์ www.prachinburi.mol.go.th หัวข้อ ข่าว/ประกาศ “ข่าวสมัครงาน” โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี  

 ๙. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ๙.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างงานตามล าดับที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน        
การเลือกสรร 
  ๙.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยส านักงาน
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรีก าหนด รวมถึงอาจจะสั่งให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง        
โดยผู้ท าสัญญาจ้างไม่สามารถยกเป็นข้ออ้างเพ่ือขอยกเลิกสัญญาจ้าง  และใช้เป็นสิทธิเรียกร้องประโยชน์             
ตอบแทนใดๆ ได้ 
  ๙.๓ ผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีในต าแหน่งที่สอบได้จังหวัดปราจีนบุรี โดยส านักงาน
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี อาจให้ส่วนราชการอ่ืนขอใช้บัญชีโดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ด าเนินการบริหารพนักงานราชการก าหนด 
 

ประกาศ ณ วันที่       มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
 (นายรณรงค์  นครจินดา) 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติราชการแทน 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 
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เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดปราจีนบุรี  
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2564 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 

ชื่อต าแหน่ง   นักวิชาการแรงงาน 

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 

อัตราว่าง  จ านวน ๕ อัตรา  

อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท 

ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรูความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการแรงงาน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักณณะงานทีป่ฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. ท าหน้าทีส่ ารวจข้อมูลด้านแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบในระดับพ้ืนที่ บันทึกและประมวลผล
ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการส ารวจ และน าเสนอข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในระดับต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
และติดตามประเมินผลและข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
 ๒. เป็นผู้ประสานงานอาสาสมัครแรงงานเพ่ือส่งต่อการให้บริการด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ  
 ๓. จัดเก็บและพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุในระดับ
อ าเภอ และเป็นผู้ประสานงานด้านแรงงานนอกระบบในระดับอ าเภอ 
 ๔. ส ารวจข้อมูลผู้ประสงค์ขอรับบริการ ความต้องการรับบริการจากหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคของ
แรงงานในระดับพื้นที่ โดยจ าแนกเป็นรายด้าน เช่น ด้านสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน ด้านการคุ้มครอง
แรงงาน ด้านการจัดหางาน ด้านการฝึกอาชีพ และด้านการติดตามสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่เดินทาง     
ไปท างานในต่างประเทศ เป็นต้น และรวบรวมเป็นหลักฐานตามแบบรับส่งต่อส านักงานแรงงานจังหวั ด       
เป็นประจ าทุกวัน 
 ๕. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพและด้านการส่งเสริมสุขภาวะ เช่น 
ความปลอดภัยในการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน การเข้าสู่หลักประกันสังคม ความปลอดภัยในการ
ท างานของแรงงานนอกระบบ เป็นต้น ให้แก่แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ 
 ๖. ส่งเสริมการสร้างกิจกรรมส านึกรักบ้านเกิดและการพัฒนาชุมชนในระดับชุมชน หมู่บ้าน ต าบล    
และอ าเภอ 
 ๗. ประชุม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุณย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่เกี่ยวข้องในประเด็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ให้กับเจ้าหน้าที่          
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัด สถานประกอบการ อาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย และแรงงานในพ้ืนที่    
และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
 ๘. ส ารวจความเดือดร้อนและเป็นผู้ประสานและบริหารจัดการแผนงาน/โครงการระหว่างประชาชน  
ในระดับชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ หรือวิกฤตเศรณฐกิจ ว่างงาน 
ไม่มีรายได้ หรือผู้มีรายได้น้อย และมีความต้องการความช่วยเหลือตามแนวทางของโครงการแก้ไขปัญหา      
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ กับส านักงานแรงงานจังหวัด 

/๙. เป็นผู…้ 



-๒- 
 

 ๙. เป็นผู้ประสานงานหลักกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายในระดับอ าเภอ  และพัฒนาเพ่ิมอัตรา
เครือข่ายในระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน  
 ๑๐. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึกแก่อาสาสมัครแรงงาน เครือข่าย และแรงงานในสถาน
ประกอบการและกลุ่มแรงงานนอกระบบให้ตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด สร้างความร่วมมือป้องกัน       
และแก้ไขปัญหา 
 ๑๑. ส ารวจข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในสถานประกอบการตามเป้าหมายที่ส านักงานแรงงานจังหวัดก าหนด
บันทึกข้อมูลการส ารวจในระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 ๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมิน 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
คุณลักษณะส่วนบุคคล 
     - พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกณา 
ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของ
ผู้เข้าสอบ (Portfolio) 
     - พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้  
ที่อาจใช้ เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติ งานในหน้าที่ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น 
 

๑๐๐ 
 
 

50 
 

50 

การสอบสัมภาณณ์ 

คะแนนรวม 1๐๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 


