ประกาศจังหวัดสงขลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ดวยจังหวัดสงขลา ประสงคจะสรรหาบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
ในสังกัดสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานของคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการ
จัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
ชื่อตําแหนง

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

กลุมงาน

บริหารทั่วไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะหนโยบายของสวนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอขอคิดเห็น เพื่อจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
๒. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๓. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๔. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
๕. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๖. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
๗. ปฏิบัติงานดานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
อัตราวาง ๑ อัตรา
คาตอบแทน

18,000.- บาท

สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง 3 เดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557
/๒. คุณสมบัติทั่วไป...

๒
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
๖. ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองใน
ศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๗. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรร ในวันที่ไดรับการจางเปนพนักงานราชการ จะตองไมเปน
ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานลูกจางของราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และ
แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕53) มายื่นดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ปริญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร , สาขาสงเสริมการเกษตร , สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาพัฒนาการเกษตร
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
สงขลา ระหวางวันที่ 9 - 13 มิถุนายน ๒๕๕7 เวลา 09.00 น. – ๑๖ .0๐ น. ในวันเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑
X ๑.๕ นิ้ว โดยถาย
ครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาประกาศนียบัตร สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่รับสมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
และไดอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ 13 มิถุนายน 2557
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ
ประกาศนียบัตรซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
/(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ…

๓
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ
– นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวาสําเนาถูกตอง และลงชื่อกํากับไวดวย
๓.๓ คาธรรมเนียมสอบ
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ จํานวนเงิน ๑๐๐.- บาท
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด
ตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนง ที่สมัครเขารับการเลือกสรร
อันมีผลใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและ
การไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา จะไม
คืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๕7 ณ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา
และทางเว็บไซตของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา www.moac-info.net/songkhla/
(เมนูขาวนารู)
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ทดสอบสมรรถนะ

๑. ความรู
ความรูในการจัดทําแผนพัฒนาดานการเกษตรและสหกรณ
๒. ทักษะ/ความสามารถ
๒.๑ สามารถใชคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการขอมูลได
๒.๒ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปได
๓. คุณลักษะที่จําเปนหรือเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
๓.๑ บุคลิกภาพ
๓.๒ มีมนุษยสัมพันธ
๓.๓ มีความรอบรูทั่วไป
รวม
/๖.

ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

4๐

สอบขอเขียน

2๐

สอบปฏิบัติ

๔๐

สอบสัมภาษณ

๑๐๐
เกณฑการตัดสิน ...

๔
๖. เกณฑการตัดสิน
๖.๑ ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะดาน
ความรู ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบทักษะ/ความสามารถ ในการใชคอมพิวเตอร
๖.๒ ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองมีคะแนนในการประเมินทักษะ/ความสามารถในการ
ใชคอมพิวเตอร ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ
๖.๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา จะเรียงลําดับคะแนนผูที่ผานการเลือกสรรเขาเปน
พนักงานราชการตามคะแนนรวมทั้งหมด กรณีคะแนนเทากันจะใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวา
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนน
และในกรณีที่คะแนนเทากัน จะใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอน เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ณ สํานักงานเกษตรและสหกรณ
(เมนู ขาวนารู )
จังหวัดสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา และทาง www.moac-info.net/songkhla
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๒ ป นับแตวันขึ้นบัญชี
หรือเปนอันยกเลิกตั้งแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
(๑) ผูผานการเลือกสรร จะไดรับการจางตามลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
(๒) ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่จังหวัดสงขลา กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7

