ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
........................................
ด้วยกรมวิชาการเกษตรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และหนังสือ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๕ / คพร. / ๑๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑
เรื่อง แนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ หนังสือ
กรมวิชาการเกษตร ที่ กษ ๐๙๐๒ / ๑๑๔๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ของกรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริการ
- ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน และอัตราว่าง
(ตามเอกสารแนบท้าย)
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๔ ปี ทําสัญญาจ้างปีต่อปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ หรือภายใน
ระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดแต่ละโครงการ
๒. คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
เข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัตแิ ละไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู…้

-๒(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ตอ้ งรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
(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 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://job.doa.go.th
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บนั ทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป
พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๓.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
เรียบร้อยแล้ว
๓.๓ ค่าธรรมเนียม...

-๓๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๒๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียม จํานวน ๒๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบโดยจะกําหนดเลข
ประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียม และให้ผู้สมัครสอบเข้ามาพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบ
เพื่อนําไปใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบตามเอกสารแนบท้าย ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทัง้ นี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๔.๒ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้อง
ข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจ
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๔.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีทมี่ ีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูส้ มัครสอบนํามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมวิชาการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
กรมวิชาการเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และจะกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ กองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม ชั้น ๔ กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
หรือที่ www.doa.go.th แถบเมนูหน่วยงานสังกัดกรม หัวข้อกอง ศูนย์ สํานัก เลือกกองการเจ้าหน้าที่
และที่ http://job.doa.go.th

๖. หลักเกณฑ์...

-๔๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน
ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
(ตามเอกสารแนบท้าย)

คะแนนเต็ม
๑๐๐

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน

การประเมินครั้งที่ ๒
(ตามเอกสารแนบท้าย)

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

กรมวิชาการเกษตรจะดําเนินการประเมิน ครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมิน
ในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ต่อไป
๗. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันประเมินครั้งที่ ๑
(๑) ใบสมัครทีพ่ ิมพ์จากอินเทอร์เน็ตให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา
ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(๒) สําเนาหลักฐานการศึกษา หรือสําเนาประกาศนียบัตร และ/หรือ สําเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร
จํานวน อย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอาํ นาจ อนุมัติภายในวัน
ปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันทีท่ ี่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก่อนก็ได้
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓ เป็นต้น)
หรือได้รับการยกเว้น จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับ (ข้อ ๒ - ๕) ให้ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับ
๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
ผู้ที่...
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เอกสารแนบท้าย
กลุ่มที่ ๑ (กลุ่มงานบริการ)
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ชื่อตําแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรับ-ส่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การประเมินครั้งที่ ๑

ลงทะเบียนแยกประเภทและ

(ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

มีความรู้ ในการปฏิบัติงานธุรการและ

จัดส่งหนังสือเอกสารให้

และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและ

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

คะแนนเต็ม วิธีประเมิน ค่าตอบ แทน จํานวนอัตราว่าง
๑๐๐

สอบข้อเขียน 7,370
ข้อเขียน

ค้นหาหนังสือ และช่วยร่าง
หนังสือ โต้ตอบ พิมพ์ ตรวจทาน
และคัดเวียนหนังสือเอกสาร

การประเมินครั้งที่ ๒

๑๐๐

สอบ

ติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงาน
ภายใน และภายนอก

๑. ความรับผิดชอบ

๓๐

สัมภาษณ์

2. ความละเอียดรอบคอบ

20

2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. ความถูกต้องของงาน
๔. ความซื่อสัตย์

20

5. มนุษยสัมพันธ์

15

15

ครั้งแรก 1 อัตรา

