
 

 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  รับสมคัรบุคคลเพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

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

  ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖  จังหวัดจันทบุรี  ประสงค์
จะรับสมัครบคุคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการเรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒  ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่อง  การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ ลงวันที่  ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ         
ที่ นร ๑๐๐๘.๕./คพร./๑๘  ลงวันที ่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๑  เรื่องแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ –๒๕๕๕ หนังสือกรมวิชาการเกษตร ที ่กษ ๐๙๐๒/๑๑๔๘  ลงวันที่ ๑๗ มนีาคม ๒๕๕๑ 
เรื่องการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๒–๒๕๕๕   จึงประกาศรบัสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป   ของสาํนักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที ่ ๖ จังหวัดจันทบุร ี กรมวิชาการเกษตร 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
๑.  ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอยีดการจ้างงาน 

ช่ือตําแหน่ง กลุ่มงาน  จํานวน  ๓ สายงาน 

๑.๑ กลุ่มงานบริการ 
 (๑)  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต ๖)  จํานวน   ๑  อัตรา 

 (๒)  ตําแหน่งพนักงานประจําสํานักงาน (เขต ๖)  จํานวน   ๑  อัตรา 
 (๓)  ตําแหน่งลูกมือช่าง (เขต ๖)    จํานวน   ๑  อัตรา 

๑.๒ กลุ่มงานเทคนคิ 
 (๑) ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (เขต ๖)    จํานวน    ๕  อัตรา 

๑.๓ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 (๑) ตําแหน่งนกัประชาสัมพันธ์ (เขต ๖)   จํานวน    ๑  อัตรา 
 (๒) ตําแหน่งนกัวิชาการเกษตร (เขต ๖)   จํานวน    ๔  อัตรา 

 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน และอัตราว่าง 
 (ตามเอกสารแนบท้าย) 

/สิทธิ... 
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สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  ค่าตอบแทนและสิทธิ  

ประโยชน์ของพนักงานราชการ 
ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกิน  ๔  ปีทําสญัญาจ้างปีต่อปี  ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  หรือภายใน

ระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดแต่ละโครงการ 

๒.  คุณสมบัติ  และลักษณะต้องห้าม  และคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่งของผู้มีสทิธิสมคัรเข้ารบัการเลือกสรร 
 ๒.๑ คณุสมบติัและไม่มีลักษณะต้องหา้ม  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ       
  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
  ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
  ในพรรคการเมือง 
 (๖) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทาํความผิด 
  ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ 
  ความผิดลหุโทษ 
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี  ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  
๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘    
      ๒.๒  คุณสมบติัเฉพาะสาํหรบัตําแหน่งของผู้มีสิทธสิมัคร    
          ในการรับสมคัรเลือกสรรครัง้นี้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดย
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหน่งและมีวุฒิที่กําหนดตามเอกสารแนบท้าย 

 ๓.  การรับสมัคร 
  ๓.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมคัรสอบ 
   สมคัรด้วยตนเองโดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยืน่ใบสมัครได้ที่สํานกัวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๖  ต.ตะปอน  อ.ขลุง  จังหวัดจันทบุรี  ต้ังแต่วันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   ถึงวันที่  ๒๕  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔   ในวันและเวลาราชการ 
 

/ผู้สมัครสอบ... 
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  ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการรับสมัครสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้อง
และครบถ้วน 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไมส่วมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑.๕x๒  นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน  ๑  ปี     
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป   และลงชื่อกํากับหลังรูปถ่าย 
 (๒) สําเนาหลกัฐานการศึกษา หรือสําเนาประกาศนียบัตรหรือสําเนาปริญญาบัตร และ สําเนาระเบียน
แสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร  จํานวนอย่างละ  
๒  ฉบับ  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  คอืวันที่  ๒๕  
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมคัรได้  ให้นําหนังสอืรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศกึษาออกให ้ โดยระบุสาขาวิชาทีส่าํเร็จการศึกษา  และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผูม้ีอํานาจ  ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก่อนก็ได้ 
 (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสาํเนาทะเบียนบ้าน  จํานวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
 (๔) สําเนาหลกัฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบสําคญัการสมรส  (เฉพาะผู้สมคัรเพศหญงิ)  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกลุ  
(ในกรณทีี่ช่ือ – สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 (๕) สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์  ตามกฎหมาย (ถ้ามี) 
 (๖) สําเนาหลกัฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร  (สด.๘  หรือ  สด.๔๓  เป็นต้น)  หรือได้รับ 
การยกเว้น  จาํนวน  ๑  ฉบับ  (ถ้าม)ี 
 (๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน  (ถ้ามี) 

ทั้งนี้  สําเนาหลักฐานทุกฉบับ  (ข้อ ๒-๖) ให้ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับ 
 ๓.๓   ค่าธรรมเนียมสอบ 
          ผู้สมัครสอบตอ้งเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนง่ที่สมัครสอบตําแหน่งละ  ๒๐๐  บาท    
เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  แต่ทั้งนี้  
จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการประเมินฯ 
 ๓.๔   เงื่อนไขในการรบัสมคัร 
          ผู้สมัครเขา้รับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ   ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถู้กต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรอืวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคณุวุฒิของตําแหน่งทีส่มัคร  อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มีสทิธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลอืกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสาํหรับผู้นั้น และสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖  จังหวัดจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร
จะไม่คืน  ค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย 

/๔. การประกาศ… 
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๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมนิความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  ครัง้ที่ ๑  และ
กําหนดวัน  เวลา สถานที่ในการประเมนิ 
  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖  จังหวัดจันทบุรี กรมวิชาการเกษตรจะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ  ครัง้ที่  ๑  และกาํหนดวัน  เวลา  สถานทีส่อบ
ให้ทราบ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี   
และที่  http://c.doa.go.th/oard6  

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน
ดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่ ๑ 
(ตามเอกสารแนบท้าย) 
 

๑๐๐ สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งที่ ๒ 
 (ตามเอกสารแนบท้าย) 
 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ ์  
 

 กรมวิชาการเกษตรจะดําเนินการประเมิน ครั้งที่ ๑  ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที ่๑ ดังกล่าว 
จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒  ต่อไป 

๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้  ความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะ  แต่ละครั้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๖๐  
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้
ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้  โดยเรียงลําดับที่จากผู้ทีไ่ด้คะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒  รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
เท่ากัน  จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ   ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒  เท่ากัน 
จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนจากการประเมินครั้ง ๒  ในข้อ ๑  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  และหากคะแนน
ในการประเมินครั้งที่  ๒  ในข้อ  ๑  เท่ากัน  ใหผู้้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สงูกว่า 

/๗.  การประกาศ… 
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ชื่อตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน ค่าตอบ แทน จํานวนอัตราว่าง

เจ้าหน้าที่การ- ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ ๑๐๐ สอบข้อเขียน ๗,๐๑๐ อย่างน้อย ๑ อัตรา

เงินและบัญชี การคลัง การบัญชี และ ตอนปลายสายอาชีพหรือ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ปฏิบัติงานที่

(เขต ๖) งบประมาณ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ศวพ.จันทบุรี

๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตอนปลาย  (วิชาชีพ ๒)  , หรือ

และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้  ทางบัญชี การประเมินครั้งที่ ๒ ๑๐๐ สอบ

พณิชยการ เลขานุการ, การขาย ๑. ความรับผิดชอบ             ๕๐ สัมภาษณ์

๒. ความซื่อสัตย์                 ๒๐

๓ .ความละเอียดรอบคอบ     ๓๐

เอกสารแนบท้าย

กลุ่มที่ ๑ (กลุ่มงานบริการ)

๒.  พนักงานประจําสํานักงาน (เขต ๖)

๑.  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต ๖)           ๓. ลูกมือช่าง (เขต ๖)



ชื่อตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน ค่าตอบ แทน จํานวนอัตราว่าง

พนักงานประจํา- ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ ๑. ประกาศนียบัตรประโยค การประเมินครั้งที่ ๑ ๑๐๐ สอบข้อเขียน ๖,๑๐๐ อย่างน้อย ๑ อัตรา

สํานักงาน และงานสารบรรณ  โดยมีหน้าที่ มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ ปฏิบัติงานที่

(เขต ๖) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง (ม.ศ.๓)  หรือประกาศนียบัตร และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติ ศวพ.ฉะเชิงเทรา

เช่น รับ-ส่ง  ลงทะเบียน มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) งานในหน้าที่ และ/หรือ มีความรู้ความสามารถ

แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา และความชํานาญในการขับรถยนต์และสามารถ

เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตอนปลาย (ม.๖) แก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ  น้อย ๆ 

ร่างโต้ตอบบันทึก  ย่อเรื่อง หรอืเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

ตรวจทานหนังสือ  รวบรวมข้อมูล  ๒. ใบอนุญาตขับรถยนต์/

และสถิติการรวบรวมตรวจสอบ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ การประเมินครั้งที่ ๒ ๑๐๐ สอบ

ติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ตามกฏหมาย ๑. มนุษยสัมพันธ์              ๒๕ สัมภาษณ์

เก็บรักษาและให้บริการเอกสาร ๒. ความถูกต้องของงาน      ๕๐

ทางราชการ การเก็บรักษา ๓. ความเข้าใจงาน            ๒๕

การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียม

ประชุม เป็นต้นติดต่อประสานงาน

จัดทําทะเบียนยานพาหนะการ

โอนกรรมสิทธิ์การดําเนินงานซ่อม

บํารุงยานพาหนะและการเบิกจ่าย

และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง 

จําหน่ายยานพาหนะที่ชํารุด

เสื่อมสภาพ

- ๒ -



ชื่อตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน ค่าตอบ แทน จํานวนอัตราว่าง

ดูแลรักษา ทําความสะอาดรถยนต์/

 รถจักรยานยนต์และแก้ไข

ข้อขัดข้อง เล็ก ๆ น้อยๆ  ของ

การใช้รถดังกล่าว

๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

- ๓ -



ชื่อตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน ค่าตอบ แทน จํานวนอัตราว่าง

ลูกมือช่าง (เขต ๖) ๑. ปฏิบัติงานช่วยติดตั้ง ซ่อมแซม จากผู้ที่มีวุฒิการศึกษา การประเมินครั้งที่ ๑ ๑๐๐ สอบข้อเขียน ๗,๐๑๐ อย่างน้อย ๑ อัตรา

ประกอบดัดแปลง ทดสอบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ๑. มีความรู้ความสามารถในการซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ ปฏิบัติงานที่

บํารุงรักษาเครื่องจักร ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เบื้องต้นและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ ศวพ.ฉะเชิงเทรา

เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง ช่างโลหะ ช่างกลโลหะ ๒. มีความสามารถและความชํานาญในการขับรถยนต์

ทําความสะอาด และแก้ไข โลหะอุตสาหกรรม

ข้อขัดข้องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ หรือ เทคนิการผลิต ช่างอุตสาหกรรม

เครื่องไฟฟ้า หรือประปา การประเมินครั้งที่ ๒ ๑๐๐ สอบ

หรือเครื่องจักรกลการเกษตร ๑. มนุษยสัมพันธ์           ๒๕ สัมภาษณ์

๒. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่ได้ ๒. ความถูกต้องของงาน   ๕๐

รับมอบหมาย ๓. ความเข้าใจงาน         ๒๕

- ๔ -



ชื่อตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน ค่าตอบ แทน จํานวนอัตราว่าง

เจ้าพนักงาน- ๑. รวบรวมรายละเอียดสถิติ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  ๑. มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเหมาะสมในการ ๑๐๐ สอบข้อเขียน ๗,๐๑๐ อย่างน้อย ๕ อัตรา

การเกษตร (เขต ๖) ข้อมูลและดําเนินการต่าง ๆ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปฏิบัติงานในหน้าที่ ๘,๖๑๐ ปฏิบัติงานที่

เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทาง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ ๒. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ศวพ.ฉะเชิงเทรา

การเกษตรในแปลงทดลอง  ทางการเกษตร, ธุรกิจเกษตร, ละเอียดแม่นยํา รอบคอบ

และห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีการยาง,  ช่างกลเกษตร, ๓. มีความรู้ใน พ.ร.บ. ของกรม  และสามารถใช้ได้

๒. ควบคุม กํากับ ดูแล อุตสาหกรรมเกษตร อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ ๔. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน

๓. ดําเนินการถ่ายทอด เศรษฐกิจ การเมือง สังคม

เทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ ๕. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับ

ความรู้การเกษตรในด้านต่าง ๆ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

เช่นพันธุ์พืช การปรับปรุงบํารุงดิน

เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว

กระบวนการผลิตพืช การประเมินครั้งที่ ๒ ๑๐๐ สอบ

การให้บริการตรวจสอบ ๑. ความรับผิดชอบ            ๕๐ สัมภาษณ์

ระบบการผลิตพืช ๒. ความเข้าใจงาน            ๓๐

๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ๓. การบริการที่ดี              ๑๐

และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ๔.ความละเอียดรอบคอบ     ๑๐

- ๕ -

กลุ่มที่ ๒ (กลุ่มงานเทคนิค)

๑.  เจ้าพนักงานการเกษตร (เขต ๖)



ชื่อตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน ค่าตอบ แทน จํานวนอัตราว่าง

นักประชาสัมพันธ์ ๑.ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ การประเมินครั้งที่ ๑ ๑๐๐ สอบข้อเขียน ๙,๕๓๐ อย่างน้อย ๑ อัตรา

(เขต ๖) ระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ทางนิเทศศาสตร์ ๑.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล ปฏิบัติงานที่

ความสามารถทางวิชาการในการ วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล สวพ.๖ จันทบุรี

ทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ๒.  มีความรู้  ความเข้าใจในนโยบายและแผนงาน

ประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกํากับ ด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ

แนะนํา ตรวจสอบ ๓. มีความรู้ความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์

๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ และมีความสามารถในการสือสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร

อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

การประเมนิครั้งที่ ๒ ๑๐๐ สอบ

๑. การคิดวิเคราะห์                ๔๐ สัมภาษณ์

๒. มนุษยสัมพันธ์                  ๒๐

๓. ความซื่อสัตย์                    ๑๐

๔. การสืบเสาะหาข้อมูล          ๑๐

๕. ความเข้าใจงาน                ๒๐

- ๖ -
กลุ่มที่ ๓ (กลุ่มบริหารทั่วไป)

๑. นักประชาสัมพันธ์ (เขต ๖)          ๒. นักวิชาการเกษตร (เขต ๖)



ชื่อตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน ค่าตอบ แทน จํานวนอัตราว่าง

นักวิชาการเกษตร ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ การประเมินครั้งที่ ๑ ๑๐๐ สอบข้อเขียน ๙,๕๓๐ อย่างน้อย ๔ อัตรา

(เขต ๖) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ต่ํากว่านี้ทางการเกษตร,  ๑.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล ปฏิบัติงานที่ 

วิเคราะห์ วิจัย และติดตาม พฤกษศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ,  วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล ศวพ.ฉะเชิงเทรา

ประเมินผลเกี่ยวกับงานวิชา วิทยาศาสตร์เกษตร โรคพืช ๒.  มีความรู้  ความเข้าใจในนโยบายและแผนงาน

การเกษตรทั้งก่อนและ/หรือ ด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ

หลังการเก็บเกี่ยว ๓.  มีความรู้  ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์

๒. ตรวจสอบวิเคราะห์  และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ทางวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี

การทดลองวิจัยพันธุ์พืช ๔.  มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเหมาะสม

อารักขาพืช งานทดลอง ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

หลังการเก็บเกี่ยวและ

การเก็บรักษาผลิตผล

เกษตร วัตถุมีพิษและปุ๋ย การประเมินครั้งที่ ๒ ๑๐๐ สอบ

๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ ๑. การคิดวิเคราะห์                 ๔๐ สัมภาษณ์

หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ๒. มนุษย์สัมพันธ์                   ๒๐

๓. ความซื่อสัตย์                     ๑๐

๔. การสืบเสาะหาข้อมูล           ๑๐
๕. ความเข้าใจในงาน              ๒๐

- ๗ -




