
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดสระแก้ว 
เรื่อง  รับสมัครสอบบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
---------------------------------- 

ด้วยจังหวัดสระแก้ว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ           
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  (คพร.) เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน ๒552 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 
ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 1399/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ค าสั่งกรมการพัฒนาชุมชน    
ที่ 868/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ค าสั่งกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 371/2564     
ลงวันที่  29 มิถุนายน 2564 มอบอ านาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการเฉพาะกิจ                  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และค าสั่ งจังหวัดสระแก้ว ที่  1675/2564 ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2564              
เ รื่ อ ง  แต่ ง ตั้ ง คณ ะกร รม ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ส ร ร ห า แ ละ เ ลื อ กส ร รพนั ก ง าน ร าช ก า ร เ ฉ พ าะกิ จ                         
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ              
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1 หน่วยที่รับสมัคร ชื่อกลุ่มงาน ชื่อต าแหน่ง สังกัด อัตราว่าง ค่าตอบแทน หน้าที่

ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
 หน่วยที่ 1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 
  สังกัดส านักงานจังหวัดสระแก้ว 
  อัตราว่าง  5 อัตรา 
  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1) 

 หน่วยที่ 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
  สังกัดส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
  อัตราว่าง  5 อัตรา 
  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2) 

 หน่วยที่ 3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  สังกัดส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว 
  อัตราว่าง  5 อัตรา 
  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3) 
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 1.2 สิทธิประโยชน์ และระยะเวลาการจ้าง 
  สิทธิประโยชน์ 
  การก าหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยยกเว้นเฉพาะ
สิทธิการลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งก าหนดไว้ไม่เกิน ๑๒0 วัน เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลา
การจ้างงานที่ก าหนดไว้ไม่เกิน ๑ ปี 

  ระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๕ 

ตามที่ คพร. ก าหนด และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล  
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการเฉพาะกิจที่ส่วนราชการก าหนด หากไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องอาจพิจารณาเลิกจ้างได้ทันท ี

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  
 ๒.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 

ในพรรคการเมือง 
  (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ ในวันที่ท าสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ

ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่ เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค 
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร จังหวัดสระแก้วไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝุ ายบริหาร          
ที่ นว ๘9/๒๕01 ลงวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕01 และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม              
ลงวันที่ 1๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ต าแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป ตามเอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 1 
  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 2 
  ต าแหน่ง พนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 3 
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 3. การรับสมัครสอบ 
3. 1 รั บ ส มั ค ร ส อบทา ง อิ น เ ทอร์ เ น็ ต  ตั้ ง แต่ วั น ที่  13  ก รกฎาคม  256 4                          

ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของจังหวัดสระแก้ว www.sakaeo.go.th          
หัวข้อ “การรับสมัครสอบบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย”      
โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่ก าหนด         
ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) เปิดเว็บไซต์ของจังหวัดสระแก้ว www.sakaeo.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบ
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย” 
  (2) ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน 
ที่ก าหนด และเม่ือยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะออกใบสมัครให้โดยอัตโนมัติ 
  (3) อัปโหลดเอกสารการสมัครผ่านระบบรับสมัคร ประกอบด้วย 
   (3.1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี   
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 
   (3.2) ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา             
จากผู้มีอ านาจอนุมัตภิายในวันปิดรับสมัครสอบคือในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
       ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส า เร็จการศึกษาและวันที่ที่ ได้รับอนุมั ติ                  
จากผู้มีอ านาจโดยจะต้องอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 
    (3.3) ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จ านวน 1 ฉบับ  
      (3.4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล             
(ในกรณีชื่อ - สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
   ส าหรับส าเนาเอกสารหลักฐานให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”  
พร้อมลงชื่อ วันที่ ในเอกสารทุกฉบับ ไว้มุมบนด้านขวาของเอกสารทุกหน้าให้เรียบร้อย  
  (4 )  พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 หรื อจัด เก็บข้อมูลไว้ ในรูปแบบไฟล์            
หากต้องการพิมพ์ใบสมัครในภายหลัง  
 3.2 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยไม่สามารถขอแก้ไขข้อมูล
การสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่สมัครได้ภายหลัง 

 4. เงื่อนไขในการสมัคร 
 4.1 ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทุกต าแหน่งที่ตนเองมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้ 
 4.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 4.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนในข้อ 3 ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ 
ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
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 5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ 
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 จังหวัดสระแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ ในการประเมิน ใน วันที่  23 กรกฎาคม 2564                       
ณ ส านักงานจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และทางเว็บไซต์ของจังหวัดสระแก้ว 
www.sakaeo.go.th หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” 

 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 จังหวัดสระแก้ว จะด าเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ        
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการพิจารณา
แฟูมผลงาน (Portfolio) คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 

 6.1 การสัมภาษณ์รายบุคคล (คะแนนเต็ม 70  คะแนน) 
     เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งที่สมัคร โดยประเมิน
จากประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม สิ่งแวดล้อม        
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน เพ่ือให้ได้บุคคล       
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 6.2 การพิจารณาแฟูมผลงาน (Portfolio) (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
  เป็นการพิจารณาจากแฟูมผลงาน (Portfolio) ของผู้ที่เข้ารับการประเมินรายบุคคล 
จ านวนไม่เกิน 5 หน้า โดยจัดท าแฟูมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัคร (แยกตามต าแหน่ง
และหน่วยงานที่สมัคร) ซึ่งอย่างน้อยควรประกอบไปด้วย  
  (1) ประวัติส่วนตัว  
  (2) ประวัติการศึกษา  
  (3) ประวัติกิจกรรมหรือประสบการณ์ท างานที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัคร 
   (4) ผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับทั้งในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่หรือในขณะท างาน  
   (5) เหตุผลและความสนใจที่เลือกสมัครในต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการประเมิน 

 7. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการพิจารณาแฟูมผลงาน (Portfolio) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60              
ทั้งนี้ การประเมินให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผล  

 8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  จังหวัดสระแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ               
ณ ส านักงานจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และทางเว็บไซต์ของจังหวัดสระแก้ว 
www.sakaeo.go.th หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” โดยเรียงตามล าดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการเลือกสรร            
จากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี      
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี โดยจะต้องไม่เกิน        
วันที่  30  กันยายน 2565  ทั้ งนี้  บัญชีดั งกล่ าว ใช้ ส าหรับการจ้ า งพนักงานราชการ เฉพาะกิ จ                          
สังกัดกระทรวงมหาดไทย เท่านั้น 
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   (8)สนับสนุนและประสานงาน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการ และรายงาน
ผลของศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด 
(ศจพ.จ.) และคณะกรรมการบริหารศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) 
   (9)ท าหน้าที่สนับสนุนฝุายเลขานุการศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน         
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) 
   (10)การพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ออนไลน์  
   (11)การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

1.2 ด้านการวางแผน  
   วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ และร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน รวมทั้ง
หน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานคุณภาพชีวิตเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

1.3 ด้านการประสานงาน  
   (1)ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
   (2)ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

1.4 ด้านการบริการ  
   (1)ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านงานพัฒนาชีวิตแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องหรือ   
บุคคลที่สนใจ หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและส่วนรวม  
   (2)เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สารสนเทศ ฐานข้อมูล รายงานผล ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน 
เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน 

 1.5 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
2. ค่าตอบแทน 
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง 
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