ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------ด้วยกรมวิชาการเกษตรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๕ / คพร. / ๑๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ เรือ่ งแนวทางการจัดทํากรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ หนังสือกรมวิชาการเกษตร ที่ กษ ๐๙๐๒ / ๑๑๔๘
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เรือ่ ง การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- ตําแหน่งนักวิชาการสถิติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน และอัตราว่าง
(ตามเอกสารแนบท้าย)
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๔ ปี ทําสัญญาจ้างปีต่อปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ หรือภายใน
ระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดแต่ละโครงการ
๒. คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งของผูม้ ีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง

-๒(๖) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
ในการรับสมัครเลือกสรรครั้งนี้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและมีคุณวุฒิที่กําหนดตามเอกสารแนบท้าย
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเองโดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยืน่ ใบสมัครได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น ๔ กรมวิชาการเกษตร บริเวณเกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยืน่ พร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป และลงชื่อกํากับหลังรูปถ่าย
(๒) สําเนาหลักฐานการศึกษา หรือสําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้อง
สําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมตั ิจากผู้มีอํานาจ ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก่อนก็ได้
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ –
สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓ เป็นต้น)
หรือได้รับการยกเว้น จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

-๓(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับ (ข้อ ๒ - ๕) ให้ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับ
๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบ ๒๐๐ บาท
เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้อง
ดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีทมี่ ีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทําให้
ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะ สําหรับผู้นั้น กรมวิชาการเกษตร จะไม่คนื ค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
กรมวิชาการเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และจะกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ กองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม ชั้น ๔ กรมวิชาการเกษตร และที่ www.doa.go.th เมนูหน่วยงานกรม
หัวข้อกองการเจ้าหน้าที่
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
(ตามเอกสารแนบท้าย)
การประเมินครั้งที่ ๒
(ตามเอกสารแนบท้าย)

คะแนนเต็ม
๑๐๐

๑๐๐

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

กรมวิชาการเกษตรจะดําเนินการประเมิน ครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว
จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ต่อไป
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
ชื่อตําแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสถิติ ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

- ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

การประเมินครั้งที่ ๑

จัดเตรียมรูปแบบข้อถาม

ซึ่งศึกษาวิชาสถิติและคณิตศาสตร์

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติอย่างเหมาะสม

แบบประมวลผล คํานิยาม และ

ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้

การคํานวณค่าต่างๆ ที่จําเป็น

ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับสถิติการเกษตร

ในการวางแผนจัดทําข้อมูลสถิติ

การวิเคราะห์และจัดหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา

๒. ดําเนินการสุ่มตัวอย่าง

และสรุปเหตุผล

คะแนนเต็ม
๑๐๐

วิธีประเมิน ค่าตอบ แทน

จํานวนอัตราว่าง

สอบข้อเขียน

ครั้งแรก ๑ อัตรา
ปฏิบัติงานที่ ศสท.

เก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
รวมทั้งวิเคราะห์ทางสถิติ
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสถิติการเกษตร
๓. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
ตามความเป็นจริง

การประเมินครั้งที่ ๒

๑๐๐

สอบ

๔. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ

๑. ความละเอียดรอบคอบ

๔๐

สัมภาษณ์

จัดทําแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติ

๒. ความถูกต้องแม่นยํา

๒๐

และนําเสนอเป็นรายงาน เพื่อให้

๓. ความรับผิดชอบ

๒๐

การดําเนินงานมีความครบถ้วน

๔. การคิดวิเคราะห์

๒๐

สมบูรณ์

๙,๕๓๐

