
 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เรื่อง  รบัสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป  
----------------- 

 

  ดวยกรมวิชาการเกษตร โดยสํานักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวัดขอนแกน  ประสงค
จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนกังานราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการเรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบ
สัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  ลงวันที่  11 กันยายน  2552  ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงาน
ราชการ  เร่ือง  การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ ลงวันที่  5  กุมภาพนัธ  2547  และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5./คพร./18  
ลงวันที่  31มกราคม  2551  เร่ืองแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนกังานราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 
2555 หนังสือกรมวิชาการเกษตร ที่ กษ 0902/1148 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2551 เร่ืองการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
ทั่วไป ของสํานักวจิัยและพฒันาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแกน  กรมวิชาการเกษตรโดยมีรายละเอยีด
ดังตอไปนี ้

1.  ชื่อตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 
ช่ือตําแหนง กลุมงาน  จํานวน  4 สายงาน 
1.1 กลุมงานบริการ 
      (1) ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ (เขต 3)    จํานวน   1  อัตรา 
      (2) ตําแหนง เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล (เขต 3)   จํานวน   1  อัตรา 
1.2 กลุมงานเทคนิค 
      (1) ตําแหนง ชางไฟฟา (เขต 3)    จํานวน   1  อัตรา 
1.3 กลุมงานบริหารทั่วไป 
      (1) ตําแหนง เจาหนาที่วเิคราะห นโยบายและแผน(เขต 3) จํานวน   2  อัตรา 

 ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ คาตอบแทน และอัตราวาง 
 (ตามเอกสารแนบทาย) 

สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เร่ือง  คาตอบแทนและสิทธิ  
ประโยชนของพนักงานราชการ   
ระยะเวลาการจาง  ไมเกนิ  4  ปทําสัญญาจางปตอป  ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ  หรือภายใน

ระยะเวลาเริ่มตนถึงสิ้นสุดแตละโครงการ 
/2. คุณสมบัติ... 
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2.  คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับ 
     การเลือกสรร 

        2.1  คุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี ้
 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไมต่าํกวา 18 ป 
 (3)  ไมเปนบคุคลลมละลาย 
 (4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอน 
        ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 (5)  ไมเปนผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาทีใ่นพรรคการเมือง 
 (6)  ไมเปนผูตองรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา   
    เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ 
   หนวยงานอื่นของรัฐ 

  สําหรับพระภกิษุหรือสามเณร  ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขารับราชการ  ทั้งนี้  ตาม
หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี  ฝายบริหาร ที่ นว 89/2501  ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2501  และตามความใน
ขอ 5  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17  มีนาคม  2538 

  หมายเหต ุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันทีท่ําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกจิ พนกังานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
และจะตองนําใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค  
พ.ศ.  2553  มายื่นดวย 
       

      2.2  คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร    
 ในการรับสมัครเลือกสรรครั้งนี้ ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
โดยมีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนงและมีวุฒิท่ีกําหนดตามเอกสารแนบทาย 

3.  การรับสมัคร 

  3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
   สมัครดวยตนเองโดยผูประสงคจะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครไดที่สํานักวิจยัและพฒันาการเกษตร
เขตที่ 3  จังหวัดขอนแกน  ตั้งแตวันที่  16  กันยายน  พ.ศ. 2553  ถึงวันที่  22  กันยายน  พ.ศ. 2553 ในวันและ
เวลาราชการ 
  ผูสมัครสอบจะตองกรอกใบสมัครดวยลายมือตนเองใหถูกตองและครบถวน 
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3.2  หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
 (1)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  1.5x2  นิ้ว  โดยถายไมเกนิ  1  ป     
(นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป   และลงชื่อกํากบัหลังรูปถาย 
 (2)  สําเนาหลกัฐานการศกึษา หรือสําเนาประกาศนยีบัตรหรือสําเนาปริญญาบัตร  และ/หรือ  สําเนา
ระเบียนแสดงผลการเรียนทีแ่สดงวาเปนผูมีวฒุิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีส่มัคร  จํานวน 
อยางละ  2  ฉบับ  โดยจะตองสําเร็จการศึกษา  และไดรับอนุมัติจากผูมอํีานาจอนุมัตภิายในวันปดรับสมัคร  คือ
วันที ่ 22  กันยายน  พ.ศ. 2553 
 ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือรับรอง 
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  และวนัที่ที่ไดรับอนมุัติจากผูมีอํานาจ  ซ่ึงจะตอง
อยูภายในกําหนดวนัปดรับสมัครมายื่นแทนกอนกไ็ด 

(3) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน  จํานวนอยางละ  1  ฉบับ 
 (4)  สําเนาหลกัฐานอื่น ๆ  เชน  ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยนชื่อ –          
นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ – สกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  จํานวน  1  ฉบับ 
 (5)  สําเนาหลกัฐานที่แสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหาร  (สด.8  หรือ  สด.43  เปนตน)  หรือไดรับ 
การยกเวน  จํานวน  1  ฉบับ  (ถามี) 
 (6)  หนังสือรับรองการผานงาน  (ถามี) 
 ทั้งนี้  สําเนาหลักฐานทุกฉบบั  (ขอ 2-5) ใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกาํกับ 

 3.3   คาสมัครสอบ 
  ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตําแหนงละ  200  บาท 
เมื่อสมัครแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให  เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง    
แตทั้งนี้  จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ 

 3.4   เงื่อนไขในการรับสมัคร 
     ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี
คุณสมบัติทัว่ไปและคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรบัสมัครจริง  และจะตองกรอกรายละเอยีด
ตาง ๆ   ในใบสมัคร  พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณท่ีีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมคัรไมวาดวยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงของตําแหนงท่ีสมคัรสอบ  
อันมีผลทําใหผูสมคัรสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมคัรดงักลาวขางตน   ใหถือวาการรบัสมัครและการ
ไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวัดขอนแกน 
กรมวิชาการเกษตรจะไมคืนคาสมัครในการสมัครสอบดวย 
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4.  การประกาศรายชื่อผูมีสทิธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกําหนดวัน  
เวลา สถานที่ในการประเมิน 
  สํานักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวัดขอนแกน กรมวิชาการเกษตรจะประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและกําหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบใหทราบ
ในวันที่  27  กันยายน  พ.ศ. 2553  ณ  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวัดขอนแกน  และที่  
http://www.oard3.org/ 

5.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
             ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรู ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ดวยวิธีการประเมิน  ดังนี้  

  สํานักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแกน  กรมวิชาการเกษตร จะดําเนนิการ
ประเมินครั้งที ่1  กอน และผูผานการประเมินในครั้งที่ 1 ดังกลาว  จะตองเขารับการประเมินในครั้งที่ 2 ตอไป 

6.  เกณฑการตัดสิน 
 ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมนิความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ  แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60  
 ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  คร้ังที่ 2  
จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  คร้ังที่ 1  ไมต่ํากวารอยละ 60  
 การจัดจางจะเปนไปตามลําดบัคะแนนที่ไดสอบ โดยจะเรยีงลําดับทีจ่ากผูที่ไดคะแนนการประเมนิ
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  คร้ังที่ 1  และครั้งที่ 2  รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
ถาไดคะแนนเทากัน  จะใหผูที่ไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2  
มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา  และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ 
คร้ังที่ 2  เทากัน  จะใหผูที่ไดรับคะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 ในขอ 1 มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวาและ
หากคะแนนในการประเมินครั้งที่  2  ในขอ 1  เทากันใหถือวาผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับ
ที่สูงกวา 

/7.  การประกาศ... 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 
การประเมินครั้งท่ี 1  
(ตามเอกสารแนบทาย) 

 
100 

 

 
สอบขอเขียน 

การประเมินครั้งท่ี 2  
(ตามเอกสารแนบทาย) 

 
100 

 

 
สอบสัมภาษณ  และ/หรือ  สอบปฏิบัติ 

 

รวม 
 

200 
 

 





                                     1. ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ

                                     2. ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล

ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ความรู ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีประเมิน

คาตอบ 

แทน

จํานวน

อัตราวาง

เจาหนาที่ธุรการ 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรับ-สง  - ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา การประเมินครั้งที่ 1 100 สอบขอเขียน 7,010 1 อัตรา

ลงทะเบียนแยกประเภทและ ตอนปลาย สายอาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวา มีความรู ในการปฏิบัติงานธุรการและ ปฏิบัติงาน

จัดสงหนังสือเอกสารให นี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ภาษาตาง- และงานสารบรรณอยางเหมาะสม ที่ศูนย

หนวยงานที่เกี่ยวของ เก็บและ ประเทศ หรือไดรับประกาศนียบัตรมัธยม แกการปฏิบัติงานในหนาที่ วิจัยและ

คนหาหนังสือ และชวยราง ศึกษาตอนปลาย(วิชาอาชีพ2)ทางพณิชยการ การประเมินครั้งที่ 2 100 สอบสัมภาษณ พัฒนา

หนังสือ โตตอบ พิมพ ตรวจทาน 1. ความเขาใจงาน 30 การเกษตร

และคัดเวียนหนังสือเอกสาร 2. ความถูกตองของงาน 35 ที่สูงเลย

2. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 3. ความละเอียดรอบคอบ 35

และ/หรืองานที่ไดรับมอบหมาย

กลุมที่ 1  (กลุมงานบริการ)

เอกสารแนบทาย



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ความรู ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีประเมิน

คาตอบ 

แทน

จํานวน

อัตราวาง

เจาหนาที่ 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิมพ  - ไดรับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ การประเมินครั้งที่ 1 100 สอบขอเขียน 7,010 1 อัตรา

บันทึกขอมูล หนังสือ และงานบันทึกขอมูล (ปวช.)  หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  มีความรูในการปฏิบัติบันทึกขอมูล ปฏิบัติงาน

(ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดวยเครื่องคอมพิวเตอร ที่ศูนย

2. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ วิจัยและ

และ/หรืองานที่ไดรับมอบหมาย การประเมินครั้งที่ 2 100 สอบปฏิบัติ พัฒนา

1. ความละเอียดแมนยํารอบคอบ 20 และ การเกษตร

2. ความรับผิดชอบ 20 สอบสัมภาษณ ที่สูงเลย

3. ความเขาใจงาน 20

4. จริยธรรม 20

5. ความรวมแรงรวมใจ 20



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ความรู ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีประเมิน

คาตอบ 

แทน

จํานวน

อัตราวาง

ชางไฟฟา 1. ตรวจ ทดสอบ ซอมประกอบ  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไม การประเมินครั้งที่ 1 100 สอบขอเขียน 7,010 1 อัตรา

ดัดแปลง แกไข และติดตั้งงาน ต่ํากวานี้ทางชางไฟฟา, ชางอุตสาหกรรม มีความรู ในงานชางไฟฟา เหมาะสม ปฏิบัติงาน

ไฟฟา หรือ แกการปฏิบัติหนาที่ ที่ศูนย

2. บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ การประเมินครั้งที่ 2 100 สอบสัมภาษณ วิจัยและ

เครื่องใชที่เกี่ยวกับไฟฟา 1. ความละเอียดรอบคอบ 20 พัฒนา

และอิเลคทรอนิกสใหอยูใน 2. การสืบเสาะหาขอมูล 15 การเกษตร

สภาพใชงานได 3. การแกไขปญหา 15 กาฬสินธุ

3. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 4. ความถูกตองของงาน 15

และ/หรืองานที่ไดรับมอบหมาย 5. การทํางานเปนทีม 15

6. ความสามารถในการใชเครื่องมือ 20

1. ตําแหนง ชางไฟฟา

กลุมที่ 2 (กลุมงานเทคนิค)

เอกสารแนบทาย



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ความรู ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีประเมิน

คาตอบ 

แทน

จํานวน

อัตราวาง

เจาหนาที่ 1. ศึกษา วิเคราะห จัดทํา ประสาน  - ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ 1 100 สอบขอเขียน 9,530 2 อัตรา

วิเคราะหนโยบาย- แผนงาน และงบประมาณ  - มีความสามารถในการศึกษา ปฏิบัติงาน

และแผน เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณ หาขอมูลวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล สวพ.3

สอดคลองกับนโยบายอยางมี  - มีความรู ความเขาใจในนโยบาย และศูนย

ประสิทธิภาพและสามารถ และแผนงานดานตางๆ ของสวนราชการ วิจัยและ

วัดความสําเร็จของงานได  - มีความรูเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน พัฒนา

2. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การเกษตร

และ/หรืองานที่ไดรับมอบหมาย  - ความสามารถติดตามศึกษา กาฬสินธุ

เทคโนโลยีใหมๆ ของระบบงาน

การประเมินครั้งที่ 2 100 สอบสัมภาษณ

1. การคิดวิเคราะห 20

2. การมองภาพองครวม 20

3. มนุษยสัมพันธ 20

4. การสืบเสาะหาขอมูล 20

5. ความเขาใจงาน 20

เอกสารแนบทาย

กลุมที่ 3 (กลุมงานบริหารทั่วไป)

1. ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน




