ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน)
------------ด้วยกรมวิชาการเกษตรจะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ ว๑๖
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ ว๒๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน) เงินเดือน ๑๒,๐๐๐ บาท
หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด
๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
บรรจุครั้งแรกจํานวน ๑ อัตรา สถาบันวิจัยพืชสวน
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๔. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตทิ ั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัตทิ ั่วไป
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.

-๒(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗)
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม
(๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม
(๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้ที่มลี ักษณะต้องห้ามตาม ข. (๑) มีสทิ ธิสมัครสอบได้แต่จะมีสิทธิ
ได้รับการบรรจุต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งคือได้รับวุฒิปริญญาโท สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ทางพืชสวน
๕. กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร
๕.๑ สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น ๔
๕.๒ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๑
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ

-๓๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
จํานวน ๒๐๐ บาท
เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิก
การคัดเลือกครัง้ นี้ทั้งหมด เนือ่ งจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่ผสู้ มัคร
เฉพาะผู้ท่ีมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
๕.๔ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดําและไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศ รับสมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ สําหรับปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่ไม่ได้ระบุ
สาขาวิชาหรือวิชาเอกให้แนบหนังสือรับรองที่แสดงสาขาวิชาหรือวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษาตรงตามประกาศ
รับสมัครด้วย จํานวน อย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผูท้ ี่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือ วันที่ ๑๑
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรณียังไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สําเนาบทคัดย่อ จํานวน ๒ ชุด
(๔) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จํานวน
อย่างละ ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฏ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่ ได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด

-๔ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผสู้ มัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ จะต้องนําใบรับรองแพทย์
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
๖. เงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือก
๖.๑ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้น เป็นเกณฑ์
๖.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีทมี่ ีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูส้ มัครคัดเลือกนํามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก กรมวิชาการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานทีค่ ัดเลือก
กรมวิชาการเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและกําหนด วัน เวลา
และสถานทีค่ ัดเลือก ให้ทราบ ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร หรือ ทางเว็บไซต์ www.doa.go.th
ที่ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ข่าวการสอบ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการคัดเลือก โดยวิธีการดังนี้
๘.๑ วิธีการสอบข้อเขียน โดยจะทดสอบความรู้เกี่ยวกับสรีระวิทยาของพืช, การปรับปรุง
พันธุ์พืช, การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการผลิตพืช, การผลิตพืชสวน
๘.๒ วิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของ
ผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน จริยธรรม คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึง
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง

r!:

~.

<f

....

Q

bOru1'lfl1':i~!P15'U

~~liliij~e:d1liJ'U~~h'U fll'H~lV1b~eJfllil~~B~ biJ'U~?feJ'U1~f1~ bb 'U'U hj~1n11~mH1iij
'J

'J

'J

\;)0

(0)0.

(9))

f)j3Jl'1J1f1THfll'J1?I11il~'IJ".iiij fl1 f11~'U1Jru"l1m~-r'U AVi b~ BflLVi CJ b1CJ~~1i1'lI~1il1f1~~1~
v

f1~bb'U'U".iI3J?f~?fV161~m(;113J~lvl'U
'U

'I:

1 'Uf1".iru~1~f1~bb 'U'U113Jb'l'l1fl'U

il11~f1iij bb'U'U ?t3JJl1l'Jrulvl1 fl'U

'U

'J

\\J~1 ~m~f1~ bb'U'U?t3JJl1~ru3J1flf111 biJ'Ue.J
'U

'tI

Iil ~1 Vfm~~'U
b61"1J'IJ".iiij 1\11 ~1
'U

ri B'UbiJ'U ~mn'U~lvl'Uli'I,m11
I\J

(~) f11".i~mJru"l1m~~'Uf111flV1b~eJfl liliij~'Utlru:aH~,:rr'U~
~

I V

q

Q..I

oIdtI

l.:::f

Q.I

JleJ

bl(;1m3Jfl11f1 ~ll61eJ f1 mn~ bVi!'n fl'U'U Bfl

'U

~

'tI

'U

~r!:ct~

mo fl'U81tJ'U

bb61~1~'IJ".i~f11f1111tJ~eJ~~1'Ufl11AVib~eJfl1J11 Vll1 bb~1 Dru:a~~1'Ufl1';i
'U

.,

'J

AV1b~eJfl1~fI#':nibiJ'Ue)'UtJf1L~fl
v

(0)(0).

n1':iU':i':i~bbli'l~bbl9i~#(~

•

m~~'U f111AV1 b~ Bfllil~1~~'Ufl1 ".i'U11~ bb61~ bb\>l ~ ~~1'l1lJ ~lvl'U~1'UDru"l1m~-rtJfll'l
b~eJ fl
<u
'U

'1

q.J

LV1!'J 1~~'U b~'Ub~eJ'Ul'll3J f1" un, ~~n1Vl'UV1 biJ 'Uf1ru?flJtl~
lu'V'i1 ~a1Vl-r'U1'11bbVl1J:n!'U mlJ~".i~'U..111'U'IJ ".i~ f11f11~'U li'Iiffl".i
'I:

fl13Jl'lJl fl1':ibfll'J\9l"j111'IJ ':i~ [;,\~r1~ ~-r'UL-eJ'Ue.JflV1
b~ eJf11~~ biJ'U-if1':il'lJfl1':iVl1m'ltlm1'U 'lJeJ~-r~
'J
~

l1f1'IJ':i~lJlV1111';hfl1riflV1 ~ ~\l~'U
fl1lJl'1Jlf11':ibfll'Ji'I':i\\J:';\?l1bil'Uf11':iflVi b~eJf1Jll!'Jf1113JL'IJ~~1?f !'J~5':i1lJbb61~
b[;'\lJB.fllf1
,

i1\l~'U

Vl1 fll1~V1bbeJ'UeJl\l11 ?f13J1':ibl 61h tIL Vl~ eJ1Vfvi1'U1Jl-ru fl11AI'l b~ eJfl

Vl~eJii'Vj t]~ fl1':i ru1'Uv11'Um b~mfl'Ud

L'IJ':iV1eJ~11~Vl61\lb~mb61:lbl:iJ\l1~B5'U~ f)j3Jl'lJ1fl1':ibfl~i'I':iV1':i1'UJlI!'J

(9~pS7
(Ui~~'f\!i";Tfl~m~
s31J1:n~~1'i11tl1jlm:w.7

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบคุ คลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
(ด้านพืชสวน)
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ทีต่ ้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รบั มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในตําแหน่งที่คัดเลือก ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา พัฒนาระบบการควบคุม การผลิต การจําหน่าย การนําเข้า การส่งออกพืช
พันธุ์พืช ปุ๋ย วัตถุมีพิษ รวมทั้งศึกษา พัฒนาระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช และการค้าพืชตามอนุสัญญาเพื่อให้เป็นไป
ตามกฏหมาย
(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านพืชเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ด้าน
พฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธ์ การขยายพันธุ์ วิทยาการด้านพันธุ์ การเขตกรรม การอารักขา
งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งงานด้านการผลิต
สารบํารุงพืช และอื่น ๆ เพือ่ ให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร และช่วยพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบของภูมิอากาศต่อการเกษตร
(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับดิน น้ําและการชลประทาน ปุ๋ย
วัตถุมีพิษการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์การผลิต สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น
ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคู่แข่ง
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนในการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร
และปัจจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิต เพื่อให้เกษตรกรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นําไปใช้ประโยชน์
(๖) ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์
ปัจจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชและการเตือนภัยการระบาด
ของโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อการป้องกันกําจัดที่เหมาะสม
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

-๒๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) รวบรวม จัดทําข้อมูล การจัดทํารายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร เพื่อใช้ ใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้เกีย่ วข้อง
(๒) ให้คําปรึกษา แนะนํา จัดทําสื่อเผยแพร่ความรูท้ างวิชาการเกษตรแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
(๓) ให้คําปรึกษา แนะนํา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

