
 

 

 

                                                          ประกาศจังหวัดมหาสารคาม 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม 

.................................................... 

    ด้วย  สํานักงานสถิตจัิงหวัดมหาสารคาม จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือทําสญัญาจ้างเป็นพนักงานราชการ
ในสํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม  ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔   ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ 
ซ่ึงออกตามความในข้อ ๑๐ วรรคหน่ึง และข้อ ๑๑วรรคสอง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังต่อไปน้ี 

๑. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
ผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการต้องมีคณุสมบัติท่ัวไปและไม่มลีักษณะต้องห้าม ดังน้ี 
๑.๑ เป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ ์
๑.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมคัร) 
๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๑.๔ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ หรือเป็น

โรคท่ีกําหนดไว้ใน กฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ว่าด้วยโรค 
๑.๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ

สําหรับความผดิท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 ๒. เง่ือนไขการทําสัญญาจ้าง 

     ๒.๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จะทําสัญญาจ้างต่อเมื่อมีงบประมาณประเภทบุคคลากรรองรับ 

     ๒.๒ ผู้ผา่นการเลือกสรรซ่ึงถึงลําดับท่ีจะจ้างทําสัญญาจ้าง จะตอ้งไม่เป็นลูกจ้าง / พนักงานของส่วนราชการอ่ืนใด 

 ๓ กลุ่มงานและตําแหน่งท่ีรับสมคัร ค่าตอบแทน และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง      

     ๓.๑ กลุ่มงาน : บริการ  จํานวน ๑ ตําแหน่ง 

     ๓.๒ ตําแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงานสถิติ (ระดับ : ปวช.)  

     ๓.๓ ค่าตอบแทน :   เดือนละ   ๙,๙๖๐   บาท    หรือตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการกําหนด 



 

     ๓.๔ คุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่ง : ผู้สมัครจะต้องไดร้ับวุฒิ ปวช.(ทุกสาขา)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร  ๒  ปี    ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสตูร ๓ ปี  ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอบปลายหรือเทียบเท่า  หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
 

 ๔. ลักษณะงาน ระยะเวลาการจา้ง วิธีประเมินสมรรถนะ และเกณฑ์การตัดสิน 

     เป็นไปตามรายละเอียดการกําหนดสมรรถนะ และการประเมินสมรรถนะ แนบท้ายประกาศน้ี 

 

 ๕ การรับสมัคร 

     ๕.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ท่ี สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันท่ี  ๒๔  
ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันท่ี   ๓๐    ตุลาคม  ๒๕๕๖  ในเวลาราชการ (ไม่เสยีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ) 

 

     ๕.๒ หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

           ๕.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดํา   ขนาด  ๑   น้ิว    ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน   ๑   ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน  ๓  รูป 

            ๕.๒.๒ สาํเนาใบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองท่ีสถานศึกษาออกให้อย่างใด  
อย่างหน่ึง  ซ่ึงแสดงหรือได้ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ีสมัครโดยจะนําต้นฉบับมาแสดงดว้ย ท้ังน้ีหลักฐานเก่ียวกับวุฒิ
การศึกษาจะต้องระบุวันท่ีสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ จํานวน ๒ ฉบับ  

           ๕.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหน่ึง จํานวน ๑ ฉบับ 

           ๕.๒.๔ สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่นใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล ใบสําคัญการสมรส(เฉพาะในกรณท่ีีช่ือหรือนามสกุลใน
วุฒิการศึกษา ไมต่รงกับท่ีปรากฏในบัตรประจําตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน) 

 ท้ังน้ี ในสําเนาทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคําว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงช่ือกํากับไว้ด้วย 

 

๖.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานท่ีประเมินสมรรถนะ 

สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม     จะประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   วัน  เวลา   และสถานท่ี
ประเมินสมรรถนะ   ภายในวันท่ี   ๓๑     ตุลาคม  ๒๕๕๖   ณ   สาํนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม 

 

 



 

๗. การขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร 

    สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม   จะประกาศข้ึนบัญช ีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของ สํานักงานสถิติ
จังหวัดมหาสารคาม    ตําแหน่ง ผูช่้วยพนักงานสถิติ   โดยเรยีงลําดบัจากผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะสูงลงมาตามลําดับ 
กรณีท่ีมผีู้ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผูท่ี้ได้รับเลขประจําตัวเข้ารับการประเมินสมรรถนะก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีดีกว่า 

 

   ประกาศ  ณ   วันท่ี  ๑๗    ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศสํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม   ลงวันที่   ๑๗    ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ตําแหน่ง                           ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 
กลุ่มงาน                            บริการ 
อัตราว่าง                           ๑  อัตรา 
ค่าตอบแทน                        เดือนละ   ๙,๙๖๐   บาท     
ระยะเวลาการจ้าง                 นับตั้งแต่วันท่ีจ้าง ถึงวันท่ี   ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 

ลักษณะงาน                      
 ๑. ปฏิบัติงานเก็บรวบรวม  บันทึก  บรรณาธิกร  ประมวลผลข้อมลู ด้วยเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์                               
  ๒. รับ – ส่ง งานในระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์  และงานธุรการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง   
 ๓. ช่วยประสานงานท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
 ๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา        
 

วิธีประเมินสมรรถนะ     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมินสมรรถณะ   คะแนนรวม 
๒๐๐  คะแนน  ดังต่อไปน้ี 

   

สมรรถนะ  

๑.ความรู้        

-ความรู้ความสามรถท่ัวไปความรูค้วามสามรถท่ัวไปในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

-ความรู้สามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

-ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

-ความรู้ความเข้าใจในงานและภารกิจของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ 

๒.คุณลักษณะส่วนบุคคล 

-มุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

-บริการท่ีด ี

-จริยธรรม 

-ร่วมแรงร่วมใจ 

-การคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 

-การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน   

คะแนนเต็ม 

๑๐๐ 

 

 

 

 

 

๑๐๐ 

 

วิธีประเมิน 

การสอบข้อเขียน 

 

 

 

 

 

การสอบสัมภาษณ์ 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน   ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผูส้อบไดค้ะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ํากว่า ร้อยละ ๖๐ 
 






