ประกาศกรมหม่อนไหม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
--------------------------------------ด้ ว ยกรมหม่ อ นไหม โดยศู น ย์ ห ม่ อ นไหมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ (แพร่) ประสงค์จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการ
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงาน และ
คุ ณ ส มบั ติ เฉ พ า ะข อ งก ลุ่ ม งา น แล ะ ก าร จั ดท า ก รอ บ อั ต ร าก า ลั งพ นั กง า น รา ช กา ร พ. ศ . ๒ ๕ ๕ ๔
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคาสั่งกรมหม่อนไหมที่ ๙๓/๒๕๕๓ เรื่องมอบอานาจให้ผู้อานวยการศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม
ลงวั น ที่ ๑๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๓ จึ ง ประกาศรั บ สมั ครบุ ค คลเพื่ อ เลื อกสรรเป็น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จานวน ๑ อัตรา
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
รายละเอียดการจ้างงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัตแิ ละไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็น...

-๒(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐ
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้า สอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
ในการรับสมัครคัดเลือกสรรครั้งนี้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและมีคุณวุฒิที่กาหนดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้าย
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (แพร่) ตาบลแม่จั๊วะ อาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการรับสมัครสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕x ๒ นิ้วโดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป และลงชื่อกากับหลังรูปถ่าย
(๒) สาเนาปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรง
กับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก่อนก็ได้
(๓) สาเนา...

-๓(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวน ๑ ฉบับ
(๕) สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓ เป็นต้น) หรือได้รับการ
ยกเว้น จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับ (ข้อ ๒ – ๕) ให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับ
๓ ๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมิน
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (แพร่) จะประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินใน
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (แพร่)
หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๖๑๓๔๗๗
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ
๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลาดับคะแนน หากมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันจะ
ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
และหากคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้มีลาดับสูงกว่า

๗. การประกาศ...

-๔๗. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมหม่อนไหม โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (แพร่)
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (แพร่) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
(๑) ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามลาดับในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
(๒) ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (แพร่) กาหนด
(๓) ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตากกฎ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกสรรมากกว่าจานวนตาแหน่ งว่างที่มี และภายหลังมีตาแหน่งว่างลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (แพร่) กรม
หม่อนไหม อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะดาเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายปิติคมน์ พัชรดารงกุล)
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (แพร่)
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมหม่อนไหม

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
แนบท้ายประกาศกรมหม่อนไหม ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (แพร่)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน เพื่อให้งานที่ทาถูกต้องตามระเบียบ
ราชการ
๒. งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
๓. งานแผนงาน งบประมาณและติดตามประเมินผลเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
สอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณ
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง

๑ อัตรา

ค่าตอบแทน

๑๕,๙๖๐ บาท (ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
ของพนักงานราชการ ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๖

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงาน
ราชการ( ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖

ระยะเวลาการจ้าง
๑. ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๒. ตามกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุกสาขา

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
- ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
ทดสอบสมรรถนะ
๑. ด้านความรู้ความสามารถ
- มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและ
สรุปเหตุผล
- มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ
ของส่วนราชการ
- มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการภายใน
สานักงาน หรือ การบริหารราชการทั่วไป งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทีเ่ หมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะ อารมณ์
- ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
- มนุษย์สัมพันธ์
- ทัศนคติ แรงจูงใจ

คะแนนเต็ม
100

วิธีการประเมิน
โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน

100

โดยวิธีสอบ
สัมภาษณ์

