
 

 

 
ประกาศจังหวัดตรัง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 
……………………………….. 

ดวยจังหวัดตรัง ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการประเภททั่วไป            
สังกัดสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ         
เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจางของ
พนักงานราชการ  พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 11 กันยายน  พ.ศ. 2552  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ  เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2  พ.ศ. 2555  ลงวันที่ 26  
กันยายน  พ.ศ. 2555  และคําสั่งกรมสงเสริมสหกรณ ที่ 291 /2556 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง  และรายละเอียดการจางงาน 
           กลุมงานบริการ 
                 ตําแหนง  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ   จํานวน 1 อัตรา 
          ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คาตอบแทน  และอัตราวาง  ตามเอกสารแนบทาย 

สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจาง  ไมเกินวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
1) ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 
2) ตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนรายป 
3) หรือเหตุอื่นๆ ที่กําหนดไวในสัญญาจาง 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

        1) มีสัญชาติไทย 
        2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ   
        3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
         4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอน            

ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
        5) ไม เป นผู ดํารงตําแหน งข าราชการการเม ือง กรรมการพรรคการเม ือง           

หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําผิด 

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
   7) ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ                
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ    

 / หมายเหตุ...       
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                   หมายเหตุ   ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการ หรือลูกจาง
ของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม
ตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ไดแก โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการ
เปนที่รังเกียจแกสังคม โรคติดยาเสพติดใหโทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง มายื่นดวย 

                         2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ จังหวัดตรังประสงคจะรับสมัครจากบุคคลทั่วไปและรวมถึง

ลูกจางชั่วคราวของกรมสงเสริมสหกรณ เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงกําหนดตามเอกสารแนบทาย 

3. การรับสมคัร 
    3.1 วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร 

              ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานสหกรณ
จังหวัดตรัง เลขที่ 10 ถนนพัทลุง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง ตั้งแตวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2560          
ในวันและเวลาราชการ  
          3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 

1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  โดยถายไมเกิน  
1 ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน 3 รูป 

2) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอยางเชน สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือสําเนา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนง          
ที่สมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปด
รับสมัคร  

 ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร             
หรือปริญญาบัตร  ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน  

ชื่อ – นามสกุล  (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  อยางละ 1 ฉบับ 
5) สําเนาหลักฐานที่แสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหาร  (สด. 8 หรือ สด. 43 เปนตน)  

หรือไดรับการยกเวน  จํานวน 1 ฉบับ (ถาม)ี 
                        6) หนังสือรับรองการผานงานเพื่อใชประกอบการสอบสัมภาษณ จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)   

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

          3.3 คาธรรมเนียมสอบ 
      ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ 100 บาท เมื่อสมัคร

สอบแลวคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให 
 
 
 

    /3.4 เงื่อนไข… 
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    3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
                ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบอันมีผลทําให
ผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น  และจังหวัดตรังจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบนั้นดวย ผูสมัคร
ไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายใดๆ ได 

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

จังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถทักษะและ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  ในวันที ่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ  สํานักงานสหกรณ
จังหวัดตรัง  และทาง  Website http://webhost.cpd.go.th/trang1/ 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถทักษะและสมรรถนะและดวยวิธีการ

ประเมิน ดังนี้ 
การประเมนิสมรรถนะ (การสอบ) ของตําแหนง เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ กลุมงานบริการ 
 

ประเมิน 
ครั้งท่ี 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม 
วิธีการ 
ประเมิน 

1 1. มีความรูดานบัญชีและสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ
และวิธีการปฏิบัติงานที่มีอยูในความรับผิดชอบ 
2. มีความรูในวิชาการสหกรณอยางเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ 
3. มีความรูความเขาใจในเรื่องความรูทั่วไปเก่ียวกับการสหกรณ 
4. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสาร
บรรณอยางเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ และมีความรูทั่วไป
เกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน 
5 มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ      
พลเรือน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ที่ใชในการปฏิบัติงาน 
ในหนาที่ 
6. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและความรูดาน
คอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
7. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูลวิเคราะหปญหา และ
สรุปเหตุผล 
8. คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม  หรือจําเปนกับงานที่จะปฏิบัติ  
เชน  ปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์  บริการที่ดี  การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงาน  จริยธรรม  และความรวมแรงรวมใจ 

100 สอบ
ขอเขียน 

/ประเมินครั้งที.่.. 
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ประเมิน 
ครั้งท่ี 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม 
วิธีการ 
ประเมิน 

2 1. มีความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนง
ที่สมัครสอบ  
2. คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เหมาะสม หรือจําเปนกับงานที่จะปฏิบัติ 
เชน ปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ บริการที่มี การสะสมความ
เชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความรวมแรงรวมใจ 

100 สอบ 
สัมภาษณ 

    จังหวัดตรัง จะดําเนินการประเมิน ในครั้งที ่1 ในขอ 1 กอน  และผูผานการประเมิน ครั้งที ่1  
ดังกลาวจะตองเขารับการประเมินสมรรถนะในขอท่ีเหลือ ในครั้งที่ 2 ตอไป 

6. เกณฑการตัดสิน 
ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนน                

ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  ไมต่ํากวารอยละ 60  
ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ                   

แตละสมรรถนะ (ผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 และสมรรถนะในครั้งที ่2) ไมต่ํากวารอยละ 60  
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได หากคะแนนรวมเทากันจะใหผูไดคะแนนสอบ

สัมภาษณ  มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนสอบสัมภาษณเทากันใหผูไดคะแนนสอบขอเขียน
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาคะแนนสอบขอเขียนและสัมภาษณเทากันก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอน   
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
จังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ สํานักงาน

สหกรณจังหวัดตรัง  และทางเว็ปไซต http://webhost.cpd.go.th/trang1/index.html โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกลาว  ใหเปนอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวัน
ประกาศรับสมัคร ในตําแหนง ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณ ี

8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
          8.1 ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด 
          8.2 ผู ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง   
ของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถิ่น 
          8.3 ผูผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน  
1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ไดแก โรคเรื้อน วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคติดยาเสพติดใหโทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง          
มายื่นดวย 
 
 
 

/ในกรณี... 
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