ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้ ว ยจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการประเภท
พนั กงานราชการทั่ ว ไป เพื่ อปฏิ บั ติง าน ณ สํา นั กงานแรงงานจั ง หวัด พิ ษณุ โ ลก (ศู นย์ บ ริ การร่ วมกระทรวง
แรงงานจั ง หวัด พิ ษณุ โลก) ฉะนั้ น อาศั ย อํ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนักงานราชการ เรื่ อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง
๐๒๑๑.๒ / ว ๐๒๕๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ
การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๑.๑ ชื่อตําแหน่ง
นักวิชาการแรงงาน จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันปิดรับสมัคร
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
- / ๙ ไม่เป็นพระภิกษุ...
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(๙) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่าย
บริหาร ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และ ตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
(๑๐) ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สํานักงาน
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) ใบประกาศนียบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร ในกรณีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบ
สมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้
อนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ จํานวน ๑ ชุด
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ในกรณีชื่อ –
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) ถ้าเป็นชายให้นําหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดงด้วย
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
กํากับไว้ด้วยทุกหน้าของสําเนาเอกสารด้วย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท
(สองร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว เว้นแต่
มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบ
แก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต
- / ๓.๔ เงื่อนไข...
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๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
๓.๔.๑ ผู้ ส มั ครเข้ า รั บ การเลื อกสรรจะต้ องรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รอง
ตนเองว่า เป็ นผู้มีคุณ สมบัติทั่ วไปและคุณสมบัติเฉพาะสํา หรับตํา แหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่
สมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครและ
การได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และจังหวัดพิษณุโลกจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบนั้นด้วย และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้
๓.๔.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรใน
ครั้งนี้ของจังหวัดพิษณุโลกและคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกจะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การเลื อ กสรร และ กํ า หนดวั น เวลา
สถานที่ เ ลื อ กสรร ในวั น ที่ ๒๗ มี น าคม ๒๕๕๕ ณ สํ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก หรื อ ทาง
http://www.phitsanulok.mol.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้
๕.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
โดยจังหวัดพิษณุโลกจะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อน
และผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๖๐
๖.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ แต่ละครั้งไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ ๖๐
๖.๓ การประกาศผลการเลื อ กสรร จะเรี ย งลํ า ดั บ ที่ จ ากผู้ ส อบได้ ค ะแนนรวมสู ง ลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการ
สอบข้อเขียนมากกว่า
- / เป็นผู้อยู่ใน...

~๔~
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เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดพิษณุโลก
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ชื่อตําแหน่ง
นักวิชาการแรงงาน
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
ขอบข่ายที่จะปฏิบัติงาน
(๑) ศึกษาข้อมูล กฎ ระเบียบ บทบาท หน้าที่ ขั้นตอน และแนวทางให้บริการของ
หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) สํารวจความต้องการของผู้รับบริการ วิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและจัดทําแผนของศูนย์
(๓) พัฒนารูปแบบและคุณภาพการให้บริการประชาชน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
(๔) จัดทําแผนปฏิบัติการและกําหนดเป้าหมายประจําปี
(๕) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําเดือน (แผนการให้บริการ)
(๖) บูรณาการให้บริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ
(๗) ประชาสัมพันธ์งานบริการด้านแรงงานเชิงรุก
(๘) อํานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการด้านแรงงานและที่เกี่ยวข้องด้วยจิตบริการ
(๙) รับเรื่อง - ส่งต่อ ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จ ณ สถานที่ให้บริการ
(๑๐) จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ บํารุงรักษาดูแลวัสดุ อุปกรณ์ และ
สถานที่ให้มีความพร้อมในการให้บริการ
(๑๑) สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ วิเคราะห์ สรุปและประมวล เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
(๑๒) จัดทํารายงานรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และ Check list รายไตรมาส
(๑๓) จัดทําสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานศูนย์ฯ ประจําปี
(๑๔) ขยายการบริการสู่ชุมชน/อําเภอ อย่างน้อย ๑ วัน ต่อสัปดาห์
(๑๕) ร่วมประชุมประจําเดือนกับหน่วยงานอําเภอ/ท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์
(๑๖) ร่วมกิจกรรมกับชุมชน หรือองค์กรท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงาน
(๑๗) เป็นศูนย์ฯ ประสานงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
ในอําเภอพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
(๑๘) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน

เดือนละ ๑๔,๐๒๐ บาท

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

