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 ลงวั น ที่ 28 กุมภาพัน ธ พ.ศ. 2554 และฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2555 ลงวั น ที่ 26
กันยายน พ.ศ. 2555 และคําสั่งกรมสงเสริมสหกรณ ที่ 291 /2556 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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) ไมเ ปน ผู ดํ า รงตํ า แหนง ขา ราชการการเมือ ง กรรมการพรรคการเมือ ง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) ไม เ ป น ผู เคยถู กลงโทษให ออก ปลดออกหรื อไล ออกจากราชการ รั ฐ วิ สาหกิ จ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
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หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการ หรือลูกจาง
ของส วนราชการ พนั กงานหรื อลู กจ างของหนว ยงานอื่น ของรั ฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือพนั กงานหรื อลู กจ างของ
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 เพื่อ เลือกสรรเปน พนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงกําหนดตามเอกสารแนบทาย
3. การรับสมัคร
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
คุ ณวุ ฒิ ที่ สถานศึ กษาออกให โดยระบุ สาขาวิ ชาที่ สํ าเร็ จการศึ กษา และวั นที่ ที่ ได รั บอนุ มั ติ ประกาศนี ยบั ตร
หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ
5) สําเนาหลักฐานที่แสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43 เปนตน)
หรือไดรับการยกเวน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
6) หนังสือรับรองการผานงานเพื่อใชประกอบการสอบสัมภาษณ จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
3.3 คาธรรมเนียมสอบ
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ 100 บาท เมื่อสมัคร
สอบแลวคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให
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3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต อ งกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบอันมีผลทําให
ผูสมัครสอบไมมีสิทธิ สมัครสอบตามประกาศรับ สมัครดังกลาว ใหถือวาการรั บสมัครและการไดเ ขารั บการ
เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และจังหวัดตรังจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบนั้นดวย ผูสมัคร
ไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายใดๆ ได
4. การประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ การประเมิ น ความรู ค วามสามารถ ทั ก ษะและ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
จังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถทักษะและ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ สํานักงานสหกรณ
จังหวัดตรัง และทาง Website http://webhost.cpd.go.th/trang1/
5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผู ส มัครต องได รั บ การประเมิ น ความรู ความสามารถทักษะและสมรรถนะและด ว ยวิ ธี การ
ประเมิน ดังนี้
การประเมินสมรรถนะ (การสอบ) ของตําแหนง เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ กลุมงานบริการ
ประเมิน
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
ครั้งที่
1
1. มีความรูดานบัญชีและสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ
100
และวิธีการปฏิบัติงานที่มีอยูในความรับผิดชอบ
2. มีความรูในวิชาการสหกรณอยางเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
3. มีความรูความเขาใจในเรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ
4. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสาร
บรรณอย างเหมาะสมในการปฏิ บั ติ ห น าที่ และมีความรู ทั่ว ไป
เกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน
5 มีความรู ความเขาใจในกฎหมายวาด ว ยระเบี ยบขาราชการ
พลเรื อน กฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยพนั ก งานราชการ และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ที่ใชในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่
6. มี ค วามรู ค วามสามารถในการใช ภ าษาและความรู ด า น
คอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
7. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูลวิเคราะหปญหา และ
สรุปเหตุผล
8. คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม หรือจําเปนกับงานที่จะปฏิบัติ
เชน ปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความรวมแรงรวมใจ

วิธีการ
ประเมิน
สอบ
ขอเขียน
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ประเมิน
สมรรถนะ
ครั้งที่
2
1. มีความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนง
ที่สมัครสอบ
2. คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือจําเปนกับงานที่จะปฏิบัติ
เชน ปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ บริการที่มี การสะสมความ
เชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความรวมแรงรวมใจ

คะแนนเต็ม
100

วิธีการ
ประเมิน
สอบ
สัมภาษณ

จังหวัดตรัง จะดําเนินการประเมิน ในครั้งที่ 1 ในขอ 1 กอน และผูผานการประเมิน ครั้งที่ 1
ดังกลาวจะตองเขารับการประเมินสมรรถนะในขอที่เหลือ ในครั้งที่ 2 ตอไป
6. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถื อวาเป นผู มีสิ ทธิ เขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนน
ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไมต่ํากวารอยละ 60
ผู ที่จ ะถือ ว าเป น ผู ที่ผ านการเลื อ กสรรจะต อ งเป น ผู ที่ ได ค ะแนนในการประเมิน สมรรถนะ
แตละสมรรถนะ (ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และสมรรถนะในครั้งที่ 2) ไมต่ํากวารอยละ 60
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได หากคะแนนรวมเทากันจะใหผูไดคะแนนสอบ
สัมภาษณ มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนสอบสัมภาษณเทากันใหผูไดคะแนนสอบขอเขียน
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาคะแนนสอบขอเขียนและสัมภาษณเทากันก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอน
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
จั งหวั ด ตรั ง จะประกาศรายชื่ อผู ผ านการเลื อ กสรรตามลํ าดั บ คะแนนสอบ ณ สํ านั ก งาน
สหกรณจังหวัดตรัง และทางเว็ปไซต http://webhost.cpd.go.th/trang1/index.html โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล าว ให เ ป นอัน ยกเลิ ก หรื อสิ้น ผลไปเมื่อเลื อกสรรครบกําหนด 2 ป นั บ แตวั น ขึ้นบั ญชี หรื อนั บแต วั น
ประกาศรับสมัคร ในตําแหนง ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
8.1 ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด
8.2 ผูผา นการเลือ กสรรในวัน ที่ทํา สัญ ญาจา ง จะตอ งไมเ ปน ขา ราชการหรือ ลูก จา ง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถิ่น
8.3 ผูผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน
1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ไดแก โรคเรื้อน วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเทาช างในระยะที่ปรากฏอาการเป นที่รั งเกียจแกสั งคม โรคติ ดยาเสพติ ดให โทษ และโรคพิษสุ ราเรื้ อรั ง
มายื่นดวย

/ในกรณี...
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