
        (ยกร่าง)

  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
               เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง

   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
    ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
    ------------------------------------

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
(จังหวัดชายแดนภาคใต้) ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
1.1  ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ใช้บรรจุและแต่งต้ัง

ในตําแหน่งที่ปฏิบัติงานในทุกพ้ืนที่ ยกเว้น จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย
  อัตราเงินเดือน 8,700 –  9,570 บาท ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่
อ.ก.พ. กระทรวง/อ.ก.พ.กรมปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด

1.2 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
ใช้บรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย
  อัตราเงินเดือน 8,700 – 9,570 บาท ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่
อ.ก.พ. กระทรวง/อ.ก.พ.กรมปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด

2. จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก
2.1  ตําแหน่งนักวิชาการสง่เสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)

  บรรจุครั้งแรก จํานวน 50 อัตรา
2.2  ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

 บรรจุครั้งแรก จํานวน 20 อัตรา
 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราช

บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปน้ี

ก.  คุณสมบัติทั่วไป …
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ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม

(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราช

บัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ีหรือ

ตามกฎหมายอ่ืน
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของรัฐ
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)

(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8)
หรือ (9) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)
ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรืออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ
ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ
แข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศน้ี

 5.  การรับสมัครสอบ …
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5. การรับสมัครสอบ
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2554

ถึงวันที่ 5 เมษายน 2554 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังน้ี
(1) เปิดเว็บไซต์ http://job.doae.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ”
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด

แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้ โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหาก

ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette หรือ
USB Flash Drive เป็นต้น

(4) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหาก
ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette หรือ
USB Flash Drive เป็นต้น

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครคร้ังแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

5.2 การชําระเงินในการสมัครสอบ สามารถชําระได้ 3 วิธี คือ
(1) การชําระเงินทางเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ให้ผู้สมัครสอบนําแบบฟอร์มการชําระเงินตามข้อ 5.1 (3) ไปชําระเงินเฉพาะที่
เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 16 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 7
เมษายน 2554 ภายในเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย

(2) การชําระเงินทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTB online
ให้ผู้สมัครสอบคลิกเลือกชําระเงินผ่านระบบ KTB  online ที่หน้าแบบฟอร์ม

การชําระเงินในใบสมัคร และปฏิบัติตามข้ันตอนที่ระบบกําหนดไว้ โดยสามารถชําระเงินได้ต้ังแต่วันที่ 16
มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2554 ภายในเวลา 22.00 น. และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชําระเงิน
จากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

(3) การชําระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย
ให้ผู้สมัครสอบคลิกเลือกชําระเงินผ่าน ATM เพ่ือพิมพ์คู่มือการชําระเงินผ่าน ATM

ที่หน้าแบบฟอร์มการชําระเงินในใบสมัคร และนําไปทํารายการชําระเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ได้ต้ังแต่
วันที่ 16 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2554 ภายในเวลา 22.00 น. และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

5.3 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท

  ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียมการสอบเม่ือชําระแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.4 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด

เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ

    6. เง่ือนไขการสมัครสอบ …
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6. เงื่อนไขการสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน
6.2 ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยน

แปลงแก้ไขไม่ได้
6.3 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 5 เมษายน 2554 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญา
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญา
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

6.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
ดังน้ัน หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137

6.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่น
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบคร้ังน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ในกรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเข้าสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีช่ือ – นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกบั
ข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน
มิฉะน้ันจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ

7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ

เก่ียวกับการสอบในวันที่ 29 เมษายน 2554 ทางเว็บไซต์ http://job.doae.go.th หัวข้อ “การประกาศ
รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 2 ภาค ดังน้ี
8.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทั้ง 2 ตําแหน่งจะทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปน้ี
ทดสอบความรู้ทางการเกษตร และการส่งเสริมการเกษตร เช่น การจัดการการผลิต

ในพ้ืนที่  การจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การศึกษา
ข้อมูลการผลิต  การตลาดเพ่ือวางแผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร  การพัฒนา
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร การพัฒนาครอบครัวเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร นโยบายรัฐบาล
ด้านการเกษตร เป็นต้น

 8.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง …
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8.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินผู้เข้าสอบโดยวิธีสัมภาษณ์ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ

การทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งน้ี อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ
และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง

ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเม่ือสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง

9. หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.)
 เอกสารการสมัครสอบทุกอย่างให้นํามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(ภาค ค.) เฉพาะผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) ดังน้ี

9.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือช่ือ
และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่าน้ัน ฉบับจริง และสําเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว
จํานวน 1 ฉบับ

9.2 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 × 1.5 น้ิว ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน

9.3 สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสําเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ 2 ฉบับ

ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 5 เมษายน 2554

9.4 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
9.5 สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)

ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ในกรณี ช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ
9.6 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.

ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ
9.7 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(ภาค ค.) และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด

    สําเนาเอกสารทุกฉบับ …
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สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ วันที่
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร
  อน่ึง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติ
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบ
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
หรือได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60

11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ

ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า

การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันน้ีอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก

12. การบรรจุและแต่งตั้ง
12.1 ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งใดจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบ

แข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1.
12.2 กรมส่งเสริมการเกษตรไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน

ทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ

13. การนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ในตําแหน่งอ่ืน

กรณีที่ส่วนราชการอ่ืนมีตําแหน่งว่างในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือน
หรือใกล้เคียงกันกับตําแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ส่วนราชการที่มีตําแหน่งว่างสามารถนํารายช่ือ
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งที่สอบครั้งน้ี ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอ่ืนได้ การนํารายช่ือไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอ่ืนน้ี ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบคร้ังน้ี โดยผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิ
ที่จะรับการบรรจุได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน
 

14. เงื่อนไข ข้อความอ่ืน ๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง เฉพาะพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่าน้ัน ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย

 และต้องอยู่ปฏิบัติงาน …
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และต้องอยู่ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะมีสิทธิย่ืนเรื่อง
ขอย้าย หรือโอนไปส่วนราชการอ่ืน เว้นแต่ลาออกจากราชการ

 กรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค
ดังน้ัน หากมีผู้ใดแบบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับราชการหรือมีพฤติการณ์ในทํานองเดียวกันน้ี
โปรดอย่าได้หลงเช่ือ และแจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบด้วย (โทร. 0-2579-3690)

  ประกาศ ณ วันที่  4  มีนาคม  พ.ศ. 2554

 คมกฤช ร่าง/พิมพ์/              ตรวจ

(นายกมล  เกษมศุข)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 4 มีนาคม 2554)

หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์

และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การศึกษาข้อมูลการผลิต การตลาดเพ่ือวางแผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนา
ระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูป
ผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร
การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพ้ืนที่ ให้คําปรึกษา แนะนําและบริการข้อมูลด้านการเกษตร
การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องในทุกพ้ืนที่ ยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และ
อําเภอสะบ้าย้อย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังน้ี
 -  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา ทางพืชสวน ทางพืชสวนประดับ ทางพืชผัก

ทางพืชศาสตร์ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา ทางไม้ผล ทางอารักขาพืช ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุ ทางกีฏวิทยา
ทางการจัดการศัตรูพืช ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางเกษตรทั่วไป ทางเกษตรศาสตร์ทั่วไป
ทางเทคโนโลยีเกษตรทั่วไป ทางเกษตรเชิงระบบ ทางเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ทางพัฒนาการเกษตร ทางส่งเสริม
การเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช ทางเทคโนโลยีพืชสวน ทางวิทยาศาสตร์
การเกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางเกษตรกลวิธาน ทางอุตสาหกรรมเกษตร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางเทคโนโลยี
การบรรจุ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทางทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมพืชสวน ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ทางทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล ทางสัตว์ปีก ทางโคนม ทางการผลิตสัตว์ ทางอาหารสัตว์
ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร ทางส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางวิทยาศาสตร์
การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร ทางสุขาภิบาลอาหาร ทางโภชนาการ ทางพิษวิทยาทาง
อาหารและโภชนาการ ทางโภชนวิทยา ทางวิศวกรรมอาหาร ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ทางการจัดการการผลิตพืช ทางวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
หรือทางธุรกิจเกษตร
       -   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ

-   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี
ของ ก.พ. แล้ว

-----------------------------
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หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์

และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การศึกษาข้อมูลการผลิต การตลาดเพ่ือวางแผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนา
ระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูป
ผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร
การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพ้ืนที่ ให้คําปรึกษา แนะนําและบริการข้อมูลด้านการเกษตร
การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดสตูล หรือจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังน้ี
 -  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา ทางพืชสวน ทางพืชสวนประดับ ทางพืชผัก

ทางพืชศาสตร์ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา ทางไม้ผล ทางอารักขาพืช ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุ ทางกีฏวิทยา
ทางการจัดการศัตรูพืช ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางเกษตรทั่วไป ทางเกษตรศาสตร์ทั่วไป
ทางเทคโนโลยีเกษตรทั่วไป ทางเกษตรเชิงระบบ ทางเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ทางพัฒนาการเกษตร ทางส่งเสริม
การเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช ทางเทคโนโลยีพืชสวน ทางวิทยาศาสตร์
การเกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางเกษตรกลวิธาน ทางอุตสาหกรรมเกษตร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางเทคโนโลยี
การบรรจุ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทางทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมพืชสวน ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ทางทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล ทางสัตว์ปีก ทางโคนม ทางการผลิตสัตว์ ทางอาหารสัตว์
ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร ทางส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางวิทยาศาสตร์
การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร ทางสุขาภิบาลอาหาร ทางโภชนาการ ทางพิษวิทยาทาง
อาหารและโภชนาการ ทางโภชนวิทยา ทางวิศวกรรมอาหาร ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ทางการจัดการการผลิตพืช ทางวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
หรือทางธุรกิจเกษตร
       -   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ

-   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี
ของ ก.พ. แล้ว

-----------------------------


