(ยกร่าง)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกํากับดูแล
ของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา)
-----------------------------------ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตําแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11
กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2554 และคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 886/2557 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง
มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการจัดทํา
สัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตําแหน่ง/อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก
กลุ่มงานบริการ
1. เจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน 6 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
จํานวน 15 อัตรา
ทุกตําแหน่งจะปฏิบัติงานในหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
กํากับดูแลของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์
และจังหวัดสุรินทร์
1.2 กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
2. สิทธิประโยชน์
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
3. ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

-24. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
5. การรับสมัคร
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558
ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://job2.doae.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
จังหวัดนครราชสีมา)”
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้ โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหาก
ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette หรือ
USB Flash Drive เป็นต้น

-3ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
5.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2558 ภายในเวลาทําการ
ของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
5.3 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียมการสอบเมื่อชําระแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.4 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําผู้สมัคร โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวผู้สมัคร ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร
ที่มีเลขประจําตัวผู้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job2.doae.go.th ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558
เป็นต้นไป และสําหรับใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ผู้สมัครนํามายื่นในวันเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในกรณีที่เป็นผู้สอบผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
6. เงื่อนไขในการรับสมัคร
6.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถเลือกสมัครได้
เพียงครั้งเดียวและตําแหน่งเดียวเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
6.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและ
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 3 เมษายน 2558 ทั้งนี้ การสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
6.3 การสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิด
ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
6.4 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่น
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จึงไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

-47. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 27 เมษายน 2558
ทางเว็บไซต์ http://job2.doae.go.th และทางเว็บไซต์สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
จังหวัดนครราชสีมา (http://www.nesdoae.doae.go.th)
8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
8.1 ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธี
การประเมินสมรรถนะ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
8.2 กรมส่งเสริมการเกษตร จะดําเนินการประเมินครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมิน
ในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป
9. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรรถนะ
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
9.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ
และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น ฉบับจริง และสําเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว
จํานวน 1 ฉบับ
9.2 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
9.3 ระดับปริญญาตรี ให้ยื่นสําเนาปริญญาบัตรและสําเนาแสดงผลการเรียน (Transcript
of Records) สําหรับระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ให้ยื่นสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด
จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 3
เมษายน 2558
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ตามหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร
คือวันที่ 3 เมษายน 2558 มายื่นแทน จํานวน 2 ฉบับ
9.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จํานวน 1 ฉบับ
9.5 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
9.6 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
9.7 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ
วันที่ และระบุเลขประจําตัวผู้สมัครกํากับไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร
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10. เกณฑ์การตัดสิน
10.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
10.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
10.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับ
ที่สูงกว่า
11. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ
ทางเว็บไซต์ http://job2.doae.go.th และเว็บไซต์สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา
(http://www.nesdoae.doae.go.th) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กําหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
12. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
1.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างตามลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2
12.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างในหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
ในพื้นที่กํากับดูแลของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์
และจังหวัดสุรินทร์
12.3 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนด
12.4 ในวันที่ทําสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด

-613. การขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ
ในกรณีที่มีตําแหน่งว่างเพิ่มในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และมีคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับตําแหน่งที่ได้มีการประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรร กรมส่งเสริมการเกษตรอาจเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรไปรับการจัดจ้างในตําแหน่งที่ว่างอยู่นั้น
ในหน่วยงานพื้นที่เดียวกันหรือพื้นที่อื่น ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ไปรับการจัดจ้างในหน่วยงาน
ผู้ขอใช้บัญชี จะยังคงมีสิทธิได้รับการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของหน่วยงานเจ้าของบัญชี ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและที่กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

คมกฤช ร่าง/พิมพ์/

ตรวจ

-7รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558)
ชื่อตําแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงาน

บริการ

ค่าตอบแทน

13,800 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด

อัตราว่าง

จํานวน 6 อัตรา

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ
บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดําเนินการ
เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ
การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน
ลงบัญชี ทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจําปี
ทําหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
1. การประเมินครั้งที่ 1
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริม
การเกษตร
1.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
1.3 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การประเมินครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
และจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง

รวม

คะแนน
เต็ม
(100)

(100)

(200)

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
(ปรนัย 100 ข้อ)

สอบสัมภาษณ์

-8รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558)
ชื่อตําแหน่ง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป

ค่าตอบแทน

18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด

อัตราว่าง

จํานวน 15 อัตรา

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การศึกษาข้อมูล การผลิตการตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิต
การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรม
การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่ม
ของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คําปรึกษา แนะนําและบริการข้อมูล
ด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน
ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม
ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
1. การประเมินครั้งที่ 1
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้เกี่ยวกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร
1.2 ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คะแนน
เต็ม
(100)

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
(ปรนัย 100 ข้อ)
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ในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558)
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
2. การประเมินครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็น
ของตําแหน่ง
รวม

คะแนน
เต็ม
(100)

(200)

วิธีการประเมิน
สอบสัมภาษณ์

สรุปอัตราว่างที่จะจัดจ้าง ในหน่วยงานกํากับดูแลของ
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา
ลําดับที่

ชื่อหน่วยงาน

2
3

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

4
5
6

สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

7
8

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

9

สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ

1

ตําแหน่ง

จํานวนอัตราว่าง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

1

เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

1
4
1
3
1
3
2
2
1
1
1
21

รวม

