
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
_______________________________ 

 
  ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดยส านักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล    
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน อาศัยตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2522 ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ        
การจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 จึงประกาศ          
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง 
        1.1กลุ่มงาน ชื่อต าแหน่ง และจ านวนอัตราว่าง 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   - ต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน  จ านวน 5 อัตรา 

1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร    
      ตามท่ีระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
1.3 สิทธิประโยชน ์
      ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557 และท่ีแก้ 

เพ่ิมเติม โดยยกเว้นเฉพาะสิทธิการลาเพื่อไปอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ 
         1.4 ระยะเวลาการจ้าง 
      ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี  นับตั้ งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง แต่ต้องไม่ เกินวันที่  
30 กันยายน 2564 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
      ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
         (๑)  มีสัญชาติไทย 
        (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันเปิดรับสมัคร 
         (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
         (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบั ติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
         (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่     
ในพรรคการเมือง 
       

/(6) ไม่เป็น... 
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    (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที ่ ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี 
        (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ     
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มายื่นด้วย 
  ส าหรับพระภิกษุและสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 4 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
     ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
            ในการเลือกสรรครั้งนี้  จังหวัดศรีสะเกษ โดยส านักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ 
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่ก าหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

๓. การรับสมัคร 
      วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส านักงาน
จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2564 ช่วงเช้าเวลา 
08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  

             หลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมในวันสมัคร 
             (1)  ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)         
ที่ระบุสาขาวิชาเอก หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความที่บ่งบอกว่าได้เรียนจบหลักสูตรและได้รับการ
อนุมัติประกาศนียบัตรภายในวันที่เปิดรับสมัคร  
          (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ อย่างละ ๑ ฉบับ 

  (3)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  
6 เดือน ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
          (๔)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส อย่างละ ๑ ฉบับ 

    (5) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ซึ่งออก
ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)     
  ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง “ส าเนาถูกต้อง”ทุกหน้าของเอกสาร 

        ๔ เงื่อนไขการรับสมัคร 
  (1) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตามข้อ 2 โดยต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ          
 

/อนุมัติ... 
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อนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
ใดจะถือตามกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

(2) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ     
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด     
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัคร    
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น 

         5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
             จังหวัดศรีสะเกษ โดยส านักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ     
ในวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ  367/74 ถนนโชติพันธ์  ต าบลหนองครก 
อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/sisaket  
   ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้  

 ๕.๑ การสัมภาษณ์  50  คะแนน 
 ๕.๒ การทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานที่ต้องใช้ภายใน

ส านักงาน Ms Office เช่น Word, Excel, Power Point   50  คะแนน 

    ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีการ
ประเมินสมรรถนะ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

   จังหวัดศรีสะเกษ โดยส านักงาจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ จะด าเนินการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
โปรแกรมพ้ืนฐานที่ต้องใช้ภายในในส านักงาน Ms Office เช่น Word, Excel, Power Point เป็นต้น  รวมไปถึง
การโต้ตอบ – รับส่ง Email การใช้ Internet ในการหาข้อมูล โดยอาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ทั้งนี้
ขึ้นอยู้กับจ านวนผู้สมัครตามความเหมาะสม 

         ๗. เกณฑ์การตัดสิน 
              ๗.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ          
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
              ๗.๒ การจัดจ้างเป็นไปตามล าดับที่สอบได้ โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มากไปหาน้อย หากมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่เลขประจ าตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 ๘. การประกาศรายและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
               ๘.๑ จังหวัดศรีสะเกษ โดยส านักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ ที่ปิดประกาศชั้น 1  ส านักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งอยู่เลขที่ 
367/74 ถนนโชติพันธ์ ต าบลหนองครก อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/sisaket/ 
 

/หัวข้อข่าว... 
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หัวข้อข่าว “ข่าวสมัครงาน” โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี 
นับแต่วันขึ้นบัญชี 

 ๙. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
     (๙.๑) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
      (๙.๒)  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามจังหวัดศรีสะเกษ โดยส านักงานจัดหางาน
จังหวัดศรีสะเกษก าหนด รวมถึงอาจจะสั่งให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง โดยผู้ท า        
สัญญาจ้างไม่สามารถยกเป็นข้ออ้างเพ่ือขอยกเลิกสัญญาจ้างและใช้เป็นสิทธิเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใดๆ ได้ 
      (๙.3) ผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีในต าแหน่งที่สอบได้จังหวัดศรีสะเกษ โดยส านักงาน          
จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ อาจให้ส่วนราชการอ่ืนขอใช้บัญชีโดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ด าเนินการบริหารพนักงานราชการก าหนด 
 
    ประกาศ ณ วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
  
 
                                               จ่าสิบเอก                                                                  
            (อาณุภาพ  ศิลประเสริฐ) 
         จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติราชการแทน 
           ผูว้่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดศรีสะเกษ   
ลงวันที ่ 24  มิถุนายน 2564 

 
ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการแรงงาน 
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
อัตราว่าง   จ านวน  5  อัตรา (แล้วแต่ละจังหวัดตามกรอบจัดสรร) 
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ  18,000  บาท 
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ 30 กันยายน  2565  

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 

  ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประเด็น
ต่างๆ ด้านแรงงาน  เพ่ือการก าหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน วางแผนงาน            
และโครงการเพ่ือการปฏิบัติงานและการพัฒนางานเกี่ยวกับกับแรงงานและเพ่ือขอความช่วยเหลือ การประสาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน การจัดท า รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน          
การพัฒนาสื่อข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการท างาน ของคนต่างด้าว             
การบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานท า อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน                      
ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับด้านแรงงาน การพัฒนาระบบบริการจัดหางาน         
การจัดหางานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต การแนะแนวอาชีพ การควบคุมการท างานของคนต่างด้าวและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
           ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในทางเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 
 


