ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ด้ว ยจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี โดยส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สุ ราษฎร์ธ านี มี ค วามประสงค์
รั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่อ จั ด จ้ างเป็ น พนั ก งานราชการเฉพาะกิจ ในต าแหน่ง นัก วิ ช าการแรงงา น อาศัย อ านาจ
ตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อง การกาหนดลั กษณะงานและคุณ สมบัติเฉพาะของ
กลุ่ มงานและการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน
๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง
๑.๑ กลุ่มงาน ชื่อตาแหน่ง และจานวนอัตราว่าง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- ตาแหน่งนักวิชาการแรงงาน
จานวน 6 อัตรา
๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
๑.๓ สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยยกเว้นเฉพาะสิทธิการลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้ า งงาน ๑ ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ท าสั ญ ญาจ้ า ง แต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น วั น ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็ นผู้ มีกายทุพพลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕) ไม่ เ ป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ข้ า ราชการการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง หรื อ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
/๖) ไม่เป็น...

-๒๖) ไม่เ ป็ น ผู้ เคยต้องรับ โทษจาคุ กโดยค าพิพากษาถึงที่สุ ด ให้ จาคุ ก เพราะกระท า
ความผิ ดทางอาญา เว้น แต่เป็ น โทษส าหรับความผิ ดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิ ดลหุ โ ทษ ไม่เป็น
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๗) ไม่เป็น ผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากราชการ รัฐ วิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง
ของส่ ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า ง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
ส าหรั บ พระภิ ก ษุ แ ละสามเณรทางราชการไม่ รั บ สมั ค รสอบและไม่ อ าจให้ เ ข้ า สอบ
เพื่อเลือกสรรเป็ นพนั กงานราชการเฉพาะกิจ ได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐ มนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๔. ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ในการเลือกสรรครั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมี คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่กาหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๓. การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย
สแกนเอกสารหลักฐานในการสมัครส่งทางอีเมล์ sni@doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดย
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.doe.go.th/suratthani และให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสอบคัดเลือก
(หากไม่นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงจะไม่พิจารณาให้เข้าสอบคัดเลือก)
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
(๑) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
ที่ระบุสาขาวิชาเอก หรือหนังสือรั บรองของสถานศึกษาที่มีข้อความที่บ่งบอกว่า ได้เรียนจบหลักสูตรและได้รับ
การอนุมัตปิ ระกาศนียบัตรภายในวันที่ปิดรับสมัคร
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน
๖ เดือน ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จานวน ๓ รูป
(๔) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
(๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๓)
ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง “สาเนาถูกต้อง” ทุกหน้าของเอกสาร

/๔. เงื่อนไข…

-๓๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๑) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ ารับการเลือกสรร ตามข้อ ๒ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ภ ายในวั น ที่ ปิ ด รั บ สมั ค ร คื อ วั น ที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้ ง นี้ การส าเร็ จ การศึ ก ษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๒) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถู กต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
จังหวัดสุ ร าษฎร์ ธ านี โดยส านักงานจัดหางานจังหวัด สุราษฎร์ธ านี จะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิ ทธิเข้ารั บ การประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทั กษะและสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินในวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สถานที่ปิดประกาศชั้น 1 สานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์
ธานี และทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/suratthani
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้ว ยวิธีการ
ประเมินตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดาเนินการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๗.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๗.๒ การจัดจ้างเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มากไปหาน้อย หากมีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ เลข
ประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ สถานที่ปิดประกาศชั้น 1 สานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

/และทาง...

-๔และทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th/suratthani หัวข้อ ข่าว/ประกาศ “ข่าวสมัครงาน” โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
๙.๑ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะได้ รั บ การจ้ า งงานตามล าดั บ ที่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า น
การเลือกสรร
๙.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยสานักงาน
จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีกาหนด รวมถึงอาจจะสั่งให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
โดยผู้ทาสัญญาจ้างไม่สามารถยกเป็นข้ออ้างเพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้างและใช้เป็นสิทธิเรียกร้องประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ ได้
๙.๓ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรและขึ้ น บั ญ ชี ใ นต าแหน่ ง ที่ ส อบได้ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
โดยสานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจให้ส่วนราชการอื่นขอใช้บัญชีโดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการดาเนินการบริหารพนักงานราชการกาหนด
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารแนบ
เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ชื่อตาแหน่ง

นักวิชาการแรงงาน

กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป

อัตราว่าง

จานวน 6 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน

เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท

ระยะเวลาการจ้าง

๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ทาสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็น
ต่าง ๆ ด้านแรงงาน เพื่อการกาหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน วางแผนงาน
และโครงการเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานเกี่ยวกั บแรงงาน และเพื่อขอความช่วยเหลือ การประสาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน การจัดทา รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
การพั ฒ นาสื่ อ ข้อ มู ล ข่ าวสารตลาดแรงงาน การคุ้ม ครองแรงงาน การควบคุม การทางานของคนต่า งด้ า ว
การบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทา อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน
ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน การพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
การจัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การแนะแนวอาชีพ การควบคุมการทางานของคนต่างด้าว และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

-๒สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมิน
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
คุณลักษณะส่วนบุคคล
- พิจารณาจากประวัติส่ วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของ
ผู้เข้าสอบ
- พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
ที่ อ าจใช้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่
ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์
การปรั บ ตัว เข้ากั บ ผู้ ร่ ว มงาน ความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น
คะแนนรวม

๑๐๐

การสอบสัมภาษณ์

1๐๐

หมายเหตุ***การทดสอบการปฏิบัติ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ใบสมัครเลขที่…………………….

ใบสมัครสาหรับพนักงานราชการเฉพาะกิจ

๑. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อและนามสกุล
(นาย / นาง / นางสาว) ....................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
...........................................................................................................
...........................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์................................. E-mail Address…………….

สมัครตาแหน่ง
......................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ
……………………………………………. ...............................................
สถานที่เกิด
เชื้อชาติ
…………………………………………… ...............................................

เลขบัตรประจาตัวประชาชน.............................................................. สถานภาพสมรส
สัญชาติ
ออกให้ที่อาเภอ/เขต..................................... จังหวัด ....................... .................................................. ...............................................
วัน เดือน ปีที่ออกบัตร........................ บัตรหมดอายุ ....................... การรับราชการทหาร
ศาสนา
................................................... ..............................................
อาชีพปัจจุบัน ...............................................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน .....................................................................................................................................................................
๒. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
ปี พ.ศ.
จาก
ถึง

หลักสูตรเพิม่ เติม

สถานศึกษา

ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก

การฝึกอบรม

๓. ข้อมูลการทางานและประสบการณ์ทางาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทาในช่วง ๓ ปีหลัง)
ปี พ.ศ.
ชื่อและที่อยู่
ตาแหน่งงานและ
เงินเดือน
ของหน่วยงาน
หน้าที่โดยย่อ
จาก
ถึง

สาเหตุที่ออกจากงาน

-๒โปรดระบุความสาเร็จของงานที่ทาผ่านมาในช่วง ๓ ปีหลัง (ถ้ามี)

โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ทไี่ ด้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้นๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัครในครั้งนี้ อย่างไรบ้าง

๔. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

๕. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทางานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็นญาติ
หรือเพื่อน)
ชื่อและนามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
ที่ทางานปัจจุบันและโทรศัพท์
ระบุความสัมพันธ์กับท่าน

๖. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๘ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความจริง
ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที

(ลงชื่อ) .................................................................. ผู้สมัคร
(...............................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่ .........................................................

