
 
 

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  รับสมัครคนพิการเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

          ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
........................................................... 

 
 

 ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครคนพิการเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 
ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือปฏิบัติงาน ณ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
3 อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
การก าหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 
2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555  ตามค าสั่ง   
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 446/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ที่ นร 1004.1/คพร./พิเศษ 1791 ลงวันที่  17 สิงหาคม 2554  เรื่อง การสรรหาและ
เลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 291/2556 ลงวันที่ 12 มิถุนายน  2556 
เรื่อง มอบอ านาจการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ค าสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที ่2588/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 และค าสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 2690/2560 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 
เรื่อง การมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ          
สังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ ในเขตจังหวัด นายอ าเภอ และผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน          
ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงประกาศรับสมัครคนพิการ เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

  1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
          1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                   1.2 ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์     จ านวน  1  อัตรา 
     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน และอัตราว่าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
     สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
    ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

1.1 ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
1.2 ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปี  
1.3 หรือเหตุอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

 
 

2. คุณสมบัติทั่วไป... 
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 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
   2.1 คุณสมบัติท่ัวไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

         ๑) มีสัญชาติไทย 
    ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

  ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
    ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 
๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิด      

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่อง               
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ      
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

8) เป็นคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคน
พิการ การออกบัตร และการก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจออกบัตรประจ าตัวคนพิการ การก าหนดสิทธิหรือ
เปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการและอายุบัตรประจ าตัวคนพิการ พ.ศ. 2556  
   หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรื อลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค         
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย ได้แก่  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้าง
ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง
หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ มายื่นด้วย 
   ๒.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย
เท่านั้น ตามข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและ
หลักเกณฑ์ ความพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 และประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 และ                 
มีสมุดหรือบัตรประจ าตัวคนพิการ 
   ๒.3 คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

                ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครจากคนพิการ 
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งก าหนดตามเอกสารแนบท้าย 

 
 
 
 

3. การรับสมัคร... 
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 ๓. การรับสมัคร 
   ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานสหกรณ์                
จังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ 125 หมู่ที่ 10 ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000                      
ตั้งแตว่ันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที ่20 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ  
                          ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
      ๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว โดยซึ่งถ่าย 
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน ๓ รูป  

        ๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และ
ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ               
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  20 กรกฎาคม 
2561 

 ในกรณีที่ ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้                  
ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ      
ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได ้

 ๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๔) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง )                      
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ ๑ ฉบับ 
                                     ๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ  จ านวน 1 ฉบับ 
 6) ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘  สด.9  หรือ สด.๔๓                    
เป็นต้น) จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)  
 7) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน ๑  ฉบับ (ถ้าม)ี   
 ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองค าว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
ก ากับไว้ทุกหน้าของส าเนาเอกสารด้วย 
  ๓.๓  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
            ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ                   
จ านวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น 
เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
 
 
 
 
 

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร... 
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              ๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท า
ให้ผู้สมัครสอบ  ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  และจังหวัดเพชรบูรณ์จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบนั้นด้วย และ
ผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ ได้ 
  ๔. การประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

              จังหวัดเพชรบูรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และก าหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ในวันที่  24 กรกฎาคม 2561                 
ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และทาง http://web.cpd.go.th/phetchabun 

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
                    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวิธีการ

ประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
     การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 

ประเมิน 
ครั้งที ่

สมรรถนะ คะแนนเต็ม 
วิธีการ 
ประเมิน 

๑ 1) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
สหกรณ์และหลักวิชาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์อย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 
3) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม 
4) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและ   
สรุปเหตุผล 

2๐๐ สอบข้อเขยีน 

 

   
ตาราง... 

http://web.cpd.go.th/phetchabun
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ประเมิน 
ครั้งที ่

สมรรถนะ คะแนนเต็ม 
วิธีการ 
ประเมิน 

๒ ๑) มีความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 
๒) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมหรือจ าเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ 
เช่น การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี  การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ 

๑๐๐ 
 

สอบสัมภาษณ์ 

 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ จะด าเนินการประเมินในครั้งที่ 1 ก่อน และ ผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1 
จะได้เข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 ต่อไป  
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
                    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะในแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   

    ผู้ที ่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ            
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

    การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ โดยน าคะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มารวมกัน ผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าจะอยู่ในล าดับที่ 
สูงกว่า  แต่ถ้าเป็นกรณีที่การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทั้ง 2 ครั้ง มีคะแนนรวมเท่ากัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์จะพิจารณาเลือกสรร  ดังนี้ 

6.๑ ให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
6.๒ ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์และข้อเขียนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน 

เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 จังหวัดเพชรบูรณ์  จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการเลือกสรรเรียงตามล าดับคะแนนจากผล              

การสอบ ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และทาง http://web.cpd.go.th/phetchabun  โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี                                    

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
     ๑) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 
     2) ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 

ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

3) ผู้ผ่านการเลือกสรร... 
 
 

http://web.cpd.go.th/phetchabun
http://webhost.cpd.go.th/chiangrai/%20โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว%20ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด%20%20%20๒%20%20ปี%20%20นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
http://webhost.cpd.go.th/chiangrai/%20โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว%20ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด%20%20%20๒%20%20ปี%20%20นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
http://webhost.cpd.go.th/chiangrai/%20โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว%20ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด%20%20%20๒%20%20ปี%20%20นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


