
 
 

ประกาศจังหวัดนครนายก 
เรื่อง  รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
……………………………….. 

ด้วยจังหวัดนครนายก ประสงค์จะรับสมัครคนพิการเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป  
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ฉะนั้น อาศัยอ านาจ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและการ
เลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ
กลุ่มงาน  และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕54 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ 
ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 291/2556 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เรื่อง มอบอ านาจการบริหารงานบุคคล
พนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และค าสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 1645/2560 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 
เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่ รองผู้ ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
นายอ าเภอ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครคนพิการเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

   ๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 กลุ่มงานบริการ 
1.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา  
      สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ค่าตอบแทน  ตามเอกสารแนบท้าย 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
ระยะเวลาการจ้าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

๑. ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  
๒. ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปี 

    ๓. หรือเหตุอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 

พรรคการเมือง 
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าผิดทาง

อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

/7. ไม่เป็น 
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7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
8. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ การออก
บัตร และการก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจออกบัตรประจ าตัวคนพิการ การก าหนดสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิและการ
ขอสละสิทธิของคนพิการและอายุบัตรประจ าตัวคนพิการ พ.ศ. 2556 
 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค   
มายื่นด้วย 

 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ จังหวัดนครนายกประสงค์จะรับสมัครจากคนพิการ เพื่อ

เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  โดยมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ก าหนดตามเอกสารแนบท้าย 
 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ   
 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี  

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
2. ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียน

แสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ ภายในวันที ่28 พฤศจิกายน 2560    

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได้ 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
4. ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  

(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน  ๑  ฉบับ (ถ้ามี)   
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 1 ฉบับ 
ทั้งนี ้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองค าว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อและ

วันที่ก ากับไว้ทุกหน้าของส าเนาเอกสารด้วย 
๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ 

  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท  
เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง แต่ทั้งนี้
จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

 

/3.4 เงื่อนไข 
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๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ ผู้สมัครไม่
มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น  และจังหวัดนครนายกจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย 

 

   ๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

จังหวัดนครนายก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดนครนายก ข1-333 ถนนสันคูเมือง ต าบลนครนายก อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และทาง  
http://web.cpd.go.th/nakhonnayok/ 

 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีการ

ประเมิน ดังนี้ 
 

การประเมินสมรรถนะ (การสอบ) ของต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 
ประเมิน 
ครั้งที ่

สมรรถนะ คะแนนเต็ม 
วิธีการ 
ประเมิน 

๑ 1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน  
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

๒๐๐ สอบข้อเขียน/ 
สอบปฏิบัติ 

 

๒ 1. มีความรู้ความเข้าใจ  หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในต าแหน่งที่
สมัครสอบ 
2. คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจ าเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ  เช่น  
การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  บริการที่ดี  การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม  ความร่วมแรงร่วมใจ   
 

๑๐๐ 
 

สอบสัมภาษณ์ 

 

จังหวัดนครนายก   จะด าเนินการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ก่อน  และผู้ผ่านการประเมินใน
ครั้งที่ 1 จะได้เข้ารับการประเมินในครั้งท่ี 2 ต่อไป หรือ ด าเนินการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในวันเดียวกัน 
แล้วแต่กรณี  

/6. เกณฑ์การตัดสิน 
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6. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่ จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้ คะแนนในการประเมินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 

จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๖๐  

การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนน
จากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เท่ากันให้ผู้ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า  ถ้าคะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน)  เท่ากัน ก็ให้ผู้ที่
ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

   ๖. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
       จังหวัดนครนายก  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ  ณ ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดนครนายก และทาง http://web.cpd.go.th/nakhonnayok/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
 

   8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
๑. ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดนครนายกก าหนด 
๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน

ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
๓. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน        

๑  เดอืน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย มายื่นด้วย 
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งที่มี และภายหลังมีต าแหน่งว่างลักษณะ

เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  จังหวัดนครนายกอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะ
ด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้    
                                                 

ประกาศ    ณ    วันที่       พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕60  
 
        
 

 
(นางอาทิตยา สนประเทศ) 

สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  


