
 

 

 

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 
---------------------------------------- 

 ดวยจังหวัดนครศรีธรรมราช  จะดำเนินการเลือกสรรเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการท่ัวไป 
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข        
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันท่ี 
11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน    
และคุณลักษณะเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554
และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่ี 183/2556 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2556 จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

1. ช่ือตำแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
    1.1 ตำแหนงพนักงานทรพัยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา 
    1.2 กลุมงานบริหารท่ัวไป 

      1.3 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และหนาท่ีความรับผิดชอบ 
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ)  
      1.4 คาตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท 

    1.5 สิทธิประโยชน 
          ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  และประกาศ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

    1.6 ระยะเวลาจ าง ตั้ งแตวัน ท่ีลงนามในสัญญาจาง ถึง 30  กันยายน 2563                     
และอาจไดรับการตอสัญญาจางอีก  ตามเง่ือนไข ในขอ 11 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย                        

พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  2.1.๑ มีสัญชาติไทย 
  ๒.1.2 มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
  2.1.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  2.1.4 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ                    
หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
   2.1.5 ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี

ในพรรคการเมือง    

  2.1.6 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เวนแต เปนโทษสำหรับความผิด ท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุ โทษ                   
ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
  2.1.๗ ไม เปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ          
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
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 ท้ังนี้  ผู ท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง       
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง                   
ของราชการสวนทองถ่ิน  
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนงพนักงานทรัพยากรบุคคล 

 เปนผูไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน        
ในทุกสาขาวิชา 

 ๓. การรับสมัคร 
      ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร             

              ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองได ท่ี  กลุมงานบริหาร                    
ทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้ งแตวัน ท่ี  4 มิ ถุนายน - 12 มิ ถุนายน 2563                  
(ในวันและเวลาราชการ) 

      3.2 คาธรรมเนียมการสมัครเขารับการเลือกสรร 
         ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียม สำหรับตำแหนงท่ีสมัครเขารับการเลือกสรร       

จำนวน 200 บาท (สองรอยบาทถวน) โดยคาธรรมเนียมจะไมจายคืนในกรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
      3.3 เอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นในวันสมัคร 

  3.3.1 ใบสมัครท่ีกรอกรายละเอียดถูกตองครบถวน 
  3.3.2 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน 
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป 

  3.3.3 บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง) ท่ียังไมหมดอายุ พรอมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  
  3.3.4 สำเนาวุฒิการศึกษา(ปริญญาบัตร) และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน            
ท่ีแสดงวาเปนผู ท่ี มี คุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหนงท่ีตนสมัครฯ จำนวน 2 ฉบับ                         
ซ่ึงจะตองเปนคุณวุฒิท่ีสำเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจภายในวันปดรับสมัคร (วันสุดทาย                
ของการรับสมัคร) 
  3.3.5 สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ฉบับ 
  3.3.6 สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล     
ในกรณีท่ีชื่อตัว หรือชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน อยางละ ๑ ฉบับ 
  3.3.7 ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตาม กฎ ก.พ. วาดวยโรค      
พ.ศ.2553 ซ่ึงออกไมเกิน 1 เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
     ท้ังนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกตอง” และลงชื่อ
กำกับไวดวย 

 4. เง่ือนไขในการรับสมัคร  

 4.1 ผูสมัครจะตองมีคุณวุฒิในตำแหนงท่ีจะสมัคร โดยไมสามารถใชคุณวุฒิท่ีสูงกวา        

มาใชในการสมัครได 

     4.2 ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป 

และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร 

พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนในวันท่ีตนสมัครเทานั้น ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด        

อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะของตำแหนงท่ีสมัคร 

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จะถือวาการรับสมัคร และการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะ              

สำหรับผูนั้น และสำนักงานจังหวัดนครศรธีรรมราช จะไมคืนคาสมัครใหในทุกกรณี 
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 5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน ทางเว็บไซต       
www.nakhonsithammarat.go.th และเว็บไซต www.govesite.com/hrnakhon 

 

 6. หลักเกณฑ และวิธีการเลือกสรร 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือกโดยการสอบ แบงออกเปน 
 6.1 การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 โดยการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    ทดสอบเก่ียวกับ ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนตอการปฏิบัติ

หนาท่ีโดยเฉพาะ โดยมีรายละเอียดตามระเบียบขอกฎหมาย หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติในตำแหนง                     
ท่ีสมัครเขารับการเลือกสรร โดยใชการวิเคราะหทางวิชาการท่ีเก่ียวของ ใชทักษะและสมรรถนะในเรื่องท่ีสอดคลอง
กับตำแหนงท่ีตองปฏิบัติ ในเกณฑระดับท่ีดีเยี่ยม สามารถอธิบาย ชี้แจง และตอบคำถามในเชิงทฤษฎี        
และในเชิงปฏิบัติไดอยางถูกตอง และแสดงใหเห็นวาสามารถนำมาใชในการปฏิบัติงานไดในทันที 

 6.2 การประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
   ทดสอบโดยการสัมภาษณและการประเมินบุคคล ซ่ึงพิจารณาจากประวัติสวนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน รวมท้ังจาการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสมในดานตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ บุคลิกภาพ ทัศนคติ   

ไหวพริบ อารมณ ความคิดริเริ่มสรางสรรค จิตสำนึกการใหบรกิาร คุณธรรมและจริยธรรม เปนตน 

   ท้ังนี้ ผู มีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 และไดคะแนนตามเกณฑ       
การตัดสินท่ีกำหนด จึงจะเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ตอไป 

 7. เกณฑการตัดสิน  
  7.1 ผูเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 ท่ีไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิ

เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  
  7.2 ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

ท้ัง 2 ครั้ง ไมต่ำกวารอยละ 60 โดยจะเรียงลำดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 และการ
ประเมินครั้งท่ี 2 รวมกันมากกวา เปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา ถาคะแนนรวมเทากัน จะใหผู ท่ีไดคะแนน               
การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 มากกวาอยูในลำดับท่ีสูงกวา หากคะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 
เทากัน จะใหผูท่ีไดรับเลขประจำตัวสอบกอนเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา 

  7.3 การเรียกผูผานการเลือกสรรมารายงานตัวเพ่ือจัดทำสัญญาจาง จะเปนไปตามลำดับท่ี 
ใชบัญชีผูผานการเลือกสรร 

 

8. การประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร และการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร 
 1.1 จังหวัดนครศรีธรรมราช  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ 

ทางเว็บไซต www.nakhonsithammarat.go.th และเว็บไซต www.govesite.com/hrnakhon 

 8.2 บัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกำหนด 2 ป    
นับแตวันข้ึนบัญชี หรือจังหวัดนครศรีธรรมราช มีประกาศรับสมัครในตำแหนงเดียวกันใหมนี้ แลวแตกรณี     
หากมีอัตราวางพนักงานราชการในตำแหนงอ่ืน ซ่ึงมีงานลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน จังหวัดนครศรีธรรมราช      
จะพิจารณาจัดจางจากผูผานการเลือกสรรจากบัญชีนี้ 

http://www.nakhonsithammarat.go.th/
http://www.govesite.com/hrnakhon
http://www.nakhonsithammarat.go.th/
http://www.govesite.com/hrnakhon
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 9. การจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

  ผูผานการเลือกสรรจะไดรับการเรียกตัวเพ่ือจัดจางตามลำดับท่ีเม่ือมีตำแหนงวาง        

และจะตองทำสัญญาจางตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนด 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการเลือกสรรดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค 

ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถจะชวยเหลือใหทานไดรับการเลือกสรร หรือมีพฤติการณในทำนองเดียวกันนี้ 

โปรดอยาไดหลงเชื่อ และแจงใหจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบดวย 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายละเอียดแนบทายประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช   

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 
 ลงวันท่ี  26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

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

ตำแหนงพนักงานทรัพยากรบุคคล 

1. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
  (1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลท้ังในและตางประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ
การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของสวนราชการ 

(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการดำเนินงาน
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑการบริหารผล                 
การปฏิบัติงาน และการบริหารคาตอบแทน 

(4) ดำเนินการเก่ียวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแตงตั้งผูมีความรู
ความสามารถใหดำรงตำแหนง 

(5) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูล ถอยคำ ขอเท็จจริง เพ่ือประกอบการดำเนินงาน                 
ทางวินยัและจรรยา 

(6) ประสานการทำงานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิด    
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว 

(7) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(8) ใหคำแนะนำ ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน ขาราชการ 
พนักงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล เพ่ือสรางความเขาใจและ
สนับสนุนงานตามภารกิจของหนวยงาน 

(9) ใหบริการขอมูลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล เพ่ือสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือ
หนวยงานและใชประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑและมาตรการตางๆ 

(10) ปฏิบตัิงาน ประสานงาน สนับสนุนรวมมือกับสวนราชการในการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาระบบราชการในจังหวัด 

(11) ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 
(12) ประสานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
(13) งานพัสดุกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(14) งานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) และงาน

พัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development : HRD) ของจังหวัด 
(15) ปฏิบัติงานเลขานุการงานบริหารงานท่ัวไป เชน การจัดงานรับรองและพิธีการตางๆ 

เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับประชุม จดบันทึกและรายงานการประชุม ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ี
ประชุมหรือตามท่ีไดรรับมอบหมาย 

(16) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

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

   


