
 
 

  
 

ประกาศจังหวัดภูเก็ต 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

 ด้วย จังหวัดภูเก็ต โดยส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประสงค์จะสรรหำบุคคล 
เพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรสรรหำและกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของ
พนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยำยน 2552  และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำน
รำชกำร เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำนและกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำน
รำชกำร พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
     ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป   

1) มีสัญชำติไทย 
2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปี  
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
5) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ 

ในพรรคกำรเมือง 
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำ

ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษ
มำแล้วเกินห้ำปี  

กำรจ้ำงบุคคลผู้พ้นโทษมำแล้วเกินห้ำปีตำมวรรคหนึ่งเข้ำเป็นพนักงำนรำชกำรต้อง
ก ำหนดให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองควำมประพฤติว่ำไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ำรังเกียจ
ของสังคมตำมแบบที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนก ำหนดเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำร หรือ
ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น และจะต้องน ำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรค 
ที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค มำยื่นด้วย 

 

                     /ส ำหรับ... 
 



 
 

-2- 
 

ส ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณรทำงรำชกำรไม่รับสมัคร และไม่อำจให้เข้ำรับกำรเลือกสรร
เป็นพนักงำนรำชกำรได้ ทั้งนี้ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 5 ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538 และ  
ในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสำมเณรในภำยหลัง ก็ไม่อำจให้เข้ำสอบได้เช่นกัน หำกยังคง
สมณะเพศอยู่ในวันสอบ 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 44 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต ำบลตลำดเหนือ อ ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่   
13-21 มิถุนำยน 2565 ในวันและเวลำรำชกำร 

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว  โดยถ่ำยครั้ง 

เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ ำนวน 3 รูป 
2) ส ำเนำปริญญำบัตร และส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of 

Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงกับคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งที่รับสมัคร  จ ำนวนอย่ำงละ 
1 ฉบับ และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 21 มิถุนำยน 2565 

3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 
4) ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นำมสกุล  

ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน)  ใบส ำคัญกำรสมรส อย่ำงละ 1 ฉบับ 
5) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน และ/หรือ แฟ้มผลงำน (Portfolio) จ ำนวน 1 ฉบับ 

(ถ้ำมี) 
6) ส ำเนำหลักฐำนที่แสดงว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น)  

หรือได้รับกำรยกเว้น จ ำนวน 1 ฉบับ   
ทั้งนี้  ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองว่ำส ำเนำถูกต้อง และลงชื่อ

ก ำกับไว้ด้วย 

3.3 ค่าสมัครสอบ 
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ำ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด 
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร  
อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว  ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและ 
กำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น 
               /4. กำรประกำศ... 
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

 จังหวัดภูเก็ต โดยส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ 
เข้ำรับกำรประเมิน ควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน 
ภำยในวันที่ 24 มิถุนำยน 2565 ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน https://www.opsmoac.go.th/phuket-home  และ  
ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 44 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต ำบลตลำดเหนือ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต  

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีกำร
ประเมิน ดังรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะ 

ในแต่ละด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง  จะเรียงล ำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจำกกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ
และหำกคะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ำกัน ให้พิจำรณำก ำหนด
เลือกควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพ่ือก ำหนดให้เป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำก็ได้ 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 จังหวัดภูเก็ต โดยส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร

เลือกสรรตำมล ำดับคะแนน  ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน https://www.opsmoac.go.th/phuket-home และ  
ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 44 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต ำบลตลำดเหนือ  
อ ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก ำหนด 2 ปี 
นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกำศรับสมัครในต ำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่ 
แล้วแต่กรณ ี

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  1) ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร จะได้รับกำรจ้ำงตำมล ำดับที่ในบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  2) ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมทีจ่ังหวัดภูเก็ตก ำหนด 
 

     ประกำศ  ณ  วันที่ 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 
 

 
(นำงสำววันลีย์  เจริญวิทย์ธนเดช) 

 เกษตรและสหกรณจ์ังหวัด ปฏิบัติรำชกำรแทน 
        ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภูเกต็ 



 
 

 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 
แนบท้ายประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

-------------------------------- 
 
 
ต าแหน่ง    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป   

กลุ่มงาน  บริหำรทั่วไป 

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 1) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
 2) ผลิตและเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
 3) บริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
 4) บริหำรจัดกำรและควบคุมกำรใช้งำนระบบกำรประชุม Web Conference 
 5) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

อัตราว่าง  1 อัตรำ 

ค่าตอบแทน เดือนละ  18,000 บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 
(ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554) และ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

ระยะเวลาการจ้าง   ตำมกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2567) และภำยใน
วงเงินงบประมำณที่ได้รับ โดยท ำสัญญำจ้ำงเป็นรำยปีงบประมำณ ครั้งละไม่เกิน 1 ปีงบประมำณ ตั้งแต่วันที่
เริ่มจัดจ้ำง ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565 และจะมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือต่อสัญญำจ้ำงต ำม
หลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก ำหนด โดยสัญญำจ้ำงครำวละไม่เกิน 1 ปีงบประมำณ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในทุกสำขำวิชำ ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันว่ำมีคุณสมบัติตรงตำมที่จังหวัดก ำหนดไว้  
หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำไม่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด จังหวัดจะถือว่ำขำดคุณสมบัติ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีกำรประเมิน ดังนี้ 
 

ทดสอบสมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1   
    1.1. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน 
           - ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้งำนโปรแกรมทำงคอมพิวเตอร์ กำรสร้ำง
สื่อประชำสัมพันธ์ (กำรตัดต่อคลิปวิดีโอ) 
หมำยเหตุ ผู้เข้ำสอบเตรียมอุปกรณ์เพ่ือใช้ส ำหรับตัดต่อคลิปวิดีโอ ได้แก่  
1 .คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมำร์ทโฟน  
2. โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ หรือ แอปพลิเคชันส ำหรับกำรตัดต่อวิดิโอ 

100    โดยวิธีกำร 
สอบปฏิบัติ 

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   
    2.1 ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
           - บุคลิกภำพ ท่วงทีวำจำและวุฒิทำงอำรมณ์ 
           - ควำมคิดริเริ่มและปฏิภำณไหวพริบ 
           - อุปนิสัย ทัศนคติในกำรท ำงำน มนุษยสัมพันธ์ 
           - ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน 
             ตำมหน้ำที ่
           - อ่ืน ๆ 

100 โดยวิธีกำร 
สอบสัมภำษณ์ 

รวมคะแนน 200  

 


