ประกาศกรมหมอนไหม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
………………………………………………………………
ดวยกรมหมอนไหม โดยศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย ประสงคจะรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
รอบที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) ที่ กษ ๒๗๐๑.๕/ว ๙๓๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑ ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
ชื่อตําแหนง นักวิชาการเกษตร กลุมงานบริหารทั่วไป
รายละเอียดของตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร แนบทายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติ และลักษณะตองหาม และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีการทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิส าหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสื อกร
มสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของ
คําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
หมายเหตุ ๑ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูก จางของสวนราชการอื่นของรัฐ รัฐวิส าหกิจ หรือพนักงานราชการหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม
กฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นดวย
๒. กรมหมอนไหม โดยศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย จะทําสัญญาจาง
เมื่อไดรับโอนงบประมาณแลวเทานั้น
/๒.๒ คุณสมบัต.ิ ...

๒.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร
ในการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ประสงคจะรับสมัครบุคคลเปนพนักงาน
ราชการโดยมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และคุณวุฒิที่กําหนด ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทาย
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให ผูป ระสงคจ ะสมัค รขอและยื่น ในสมั ครดว ยตนเองไดที่ ศู นย ห ม อนไหมเฉลิ ม พระเกี ยรติ ฯ
หนองคาย ตําบลเหลาตางคํา อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตั้งแตวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ
ผูสมัครจะตองกรอกในสมัครดวยลายมือตนเองใหถูกตองและครบถวน
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๑ ป (นับ
ถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป และลงมือชื่อกํากับหลังรูปถาย
(๒) สําเนาหลักฐานการศึกษาหรือสําเนาประกาศนียบัตร หรือสําเนาระเบียบแสดงผลการเรียนที่
แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จ
การศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึก ษาดัง กลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาสําเร็จการศึกษา และวันที่ที่รับอนุมัติจากผูมีอํานาจ ซึ่งจะตองอยู
ภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนกอนก็ได
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ในสําคัญการสมรส (เฉพาะผูที่สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาใบอนุญาตขับรถยนตหรือจักรยานยนต จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี)
(๖) สําเนาหลักฐานที่แสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓ เปนตน) หรือไดรับ
การยกเวน จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี)
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูส มัครเขารับ การเลือกสรรจะตองรับ ผิดชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองวาวเปนผู มี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตอง
กรอกรายละเอียดตางๆ ในในสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒขิ องตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัคร
ไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปน โมฆะ
สําหรับผูนั้น
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกําหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมิน
ศูน ยห ม อนไหมเฉลิ ม พระเกี ยรติฯ หนองคาย จะประกาศรายชื่อ ผู มีสิ ท ธิ เ ขา รั บ การประเมิน ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมินในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ
ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย
/๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร...........

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูส มัค รต องได รับ การประเมิ นความรูค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ ด วยวิธี ก ารประเมิ น ตาม
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร ดังนี้
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีประเมิน

๑. ความรูความสามารถทั่วไป/ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
๒. ความรูความสามารถทางคอมพิวเตอร
๓. ความรูความสามารถทั่วไป/ความรูเฉพาะตําแหนง

๑๐๐
๕๐
๕๐

ทดสอบขอเขียน
ทดสอบปฏิบัติ
สัมภาษณ

๖. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวารอยละ ๖๐
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
๗. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
กรมหมอนไหม โดยศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
ตามลําดับคะแนนสอบได ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ อาคารที่ทําการศูนยหมอนไหมเฉลิม พระเกียรติฯ
หนองคาย และทางเว็บ ไซต http://www.qsds.go.th/qthaisilk_center/index.php?site=nki โดยบัญ ชี
รายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๒ ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือเปนอันยกเลิก
ตั้งแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันแลวแตกรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสุชาติ จุลพูล)
ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมหมอนไหม

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
แนบทายประกาศ กรมหมอนไหม ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และหลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
…………………………………………………
ตําแหนง นักวิชาการเกษตร
กลุมงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. ศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนาดานหมอนไหมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานสากลอนุรักษ
คุมครองหมอนไหมและไมยอมสี ตลอดจนพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและตรวจสอบหลักฐานการผลิตหมอนและไหม
๒. ศึ ก ษาค น ค า วิ เ คราะห วิ จั ย และพั ฒ นาด า นพื ช เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ ด า นพฤกษศาสตร
เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับ ปรุงพันธุ การขยายพันธุ วิท ยาการดานพันธุ การเขตกรรม งานวิทยาการกอนและ
หลักการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑรวมทั้งงานดานการผลิตสารบํารุงพืช และอื่ นๆ
เพื่อใหไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร
๓. สงเสริมและสนับสนุนในการใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางดานการเกษตรและปจจัย
การผลิต และภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งดานหมอนและไหม ตลอดจนการฝกอบรมและสาธิต เพื่อใหเกษตรกรและผูที่
เกี่ยวของไดนําไปใชประโยชน
๔. ใหบริการดานวิชาการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห ปจจัยการผลิตโรคแมลง
ศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑพืช และการเตือนภัยการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อ
การปองกันกําจัดที่เหมาะสม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตรา
๑ ตําแหนง
คาตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท (ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนของ
พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร เกษตรศาสตร สัตวแพทย เทคโนโลยีท างการเกษตร การ
จัดการศัตรูพืช พืชไร พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ ผูสมั คร
ตองทดสอบทักษะ สมรรถนะ ดังนี้
วันที่ และเวลา
ทดสอบสมรรถนะ
คะแนน วิธีการประเมิน
เต็ม
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๑. ประเมินครั้งที่ ๑
เวลา ๐๙.๐๐ น.
- ความรูความสามารถทั่วไปและความรูเฉพาะตําแหนง
๑๐๐ ทดสอบขอเขียน
๒. ประเมินครั้งที่ ๒
- ทักษะและความสามารถดานคอมพิวเตอรเชิงปฏิบัติการ
๕๐
ทดสอบปฏิบัติ
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๓. ประเมินครั้งที่ ๓
เวลา ๑๕.๐๐ น.
คุณลัก ษณะ -มนุษยสัมพันธ และการทํางานเป นทีม การ
๕๐
สัมภาษณ
ติดตอสื่อสาร, ความคิดริเริ่มสรางสรรค, การใหบริการที่ดี

