
 

ประกาศกรมหมอนไหม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรหาเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

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

  ดวยกรมหมอนไหม โดย ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
ตาก  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการ  ประเภท พนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนง
เจาหนาท่ีการเกษตร ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑวิธีการ 
และเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันท่ี 11 
กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
ของกลุมงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี  28  กุมภาพันธ  2554   และ
คําสั่งกรมหมอนไหมท่ี 6/2560 เรื่อง มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมหมอนไหม ลงวันท่ี 11 
มกราคม 2560 ซ่ึงเปนคําสั่งมอบอํานาจใหผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมหมอนไหมจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรพนักงานราชการ  
จํานวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
1. ช่ือตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
          1.2 ตําแหนงเจาหนาท่ีการเกษตร จํานวน 2 อัตรา 
     กลุมงาน  เทคนิค   
     ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
  (1)  ชวยงานนักวิชาการเกษตรดานงานวิจัย และพัฒนาหมอนไหม การทดลอง การดูแลรักษา
เครื่องมือ เครื่องใชหองปฏิบัติการ และการจัดเก็บขอมูลดานงานวิจัย หรือสถิติตางๆ 
  (2)  ชวยนักวิชาการเกษตรดานการขยายพันธุ ดูแลรักษาแปลงปลูก การจัดการแปลงหมอนและ
แปลงพืชอาหารไหมอีรี่ เพ่ือการผลิตไขไหมหมอนและไขไหมอ่ีรีพันธุดี 
  (3)  ชวยนักวิชาการเกษตรกํากับ ดูแล ดานการผลิต รายงานการผลิต การจัดการ 
ไขไหมหมอน และไหมอีรี่ 
  (4)  ปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการถายทอดความรู การจัดฝกอบรมและสงเสริมการปลูกหมอน
เลี้ยงไหม การสาวไหม การแปรรูปผลิตภัณฑหมอนไหม วิเคราะหขอมูล 
  (5)  ปฏิบัติงานดานการจัดทําเอกสารการรายงานตางๆ การบันทึกขอมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(6)  ปฏิบัติงานโครงการศูนยเรียนรูเชิงอนุรักษดานหมอนไหมและวัสดุยอมสี 
  (7)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ และ/หรือ งานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คาตอบแทน   11,280.00 บาท  
  

สิทธิประโยชน   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.  2547 และประกาศ 
  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการการ  เรื่อง  คาตอบแทนของพนักงานราชการ 
  (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ.  2556                                                                 
 

 
   /ระยะเวลา... 
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ระยะเวลาการจาง    
  ต้ังแตวันทําสัญญาจาง  จนถึงวันท่ี 30  กันยายน   2560  โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
  1. ภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
  2. หรือเหตุอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญาจาง 
 

  2. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร  
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
     (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป  (นับถึงวันรับสมัคร) 
     (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอน 
ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 (5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญาเวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    

(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 

   หมายเหตุ  :  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง  จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถ่ิน สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขารับราชการ ท้ังนี้ตามหนังสือ
กรม สารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 
ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน 
และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นดวย 
 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ตําแหนง เจาหนาท่ีการเกษตร 
  มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกันในสาชาวิชาเกษตร 
 

3. การรับสมัคร 
     3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
  ใหผูประสงคจะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี อาคารท่ีทําการศูนยหมอนไหม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตาก เลขท่ี 93 หมูท่ี 2 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา  
จังหวัดตาก  ต้ังแตวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 –  30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ 
(08.30 – 16.30 น.) ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีหมายเลขโทรศัพท  055 – 896634-5 
 

     3.2  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
  (1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  โดยถายครั้งเดียวไมเกิน  
       1 ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน 3 รูป   
  (2) สําเนาแสดงผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 

(2.1) สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับ    
ตําแหนงท่ีสมัคร จํานวน 2 ฉบับ   

   /(2.2) สําเนา... 
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      (2.2) สําเนาใบประกาศนียบัตร ท่ีแสดงวาเปนผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ   

 ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครไดใหนําหนังสือรับรองท่ี
สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปด
รับสมัครมายื่นแทนได                  

 (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนถายดานหนาบัตรดานเดียว  ท่ียังไมหมดอายุ   จํานวน 1 ฉบับ 
 (4) สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 1 ฉบับ                                
 (5) ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกไมเกิน 1 เดือน โดยตองแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎก.พ. ฉบับท่ี 3 

พ.ศ. 2553 ซ่ึงไดแก 
- วัณโรคระยะแพรกระจายเชื้อ 
- โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง  
- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานใน

หนาท่ีตามท่ีก.พ.กําหนด 
 (6) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญการ

สมรส (ถามี) 
 (7) สําเนาใบผานการเกณฑทหาร  จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 
 (8) หนังสือรับรองการผานงาน  จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 

     ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง”  โดยลงชื่อกํากับไวทุกหนา
ของสําเนาเอกสารดวย 
 

     3.3 เง่ือนไขการรับสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ัง
ยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือ
วุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร  อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และผูสมัครไมมีสิทธิเรียก
คาเสียหายใดๆ ได  
 
  4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ  
  (1) กรมหมอนไหม โดย ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ตาก จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ(สอบขอเขียน) ในวันท่ี 
 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560  ณ บอรดประชาสัมพันธศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ (ตาก)  และทางเว็บไซต  www.qsds.go.th/qssc_tak 
 

  หากมีขอสงสัยในคุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  สามารถติดตอสอบถามราย 
ละเอียดไดท่ี ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตาก หรือ หมายเลข 
โทรศัพท 055 – 896634-5   

ท้ังนี้ ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองนําบัตรประจําตัวผูเขาสอบ   และบัตรประจําตัว 
ประชาชนหรือบัตรประจําตัวท่ีมีภาพถายซ่ึงทางราชการออกให  มาแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบดวย 

            /5. หลักเกณฑ... 
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5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
     ผูสมัครจะตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู  100 โดยวิธีสอบขอเขียน 

1.1 ความรูความสามารถท่ัวไป 
- ทดสอบความสามรถท่ัวไปและระเบียบท่ี

เก่ียวของในการบริหารราชการ 

          

1.2 ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
- ทดสอบความรูทางการเกษตรดานการปลูก

หมอนเลี้ยงไหม การถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร และความรูดานมาตรฐาน
เก่ียวกับหมอนไหม 

  

2. คุณสมบัติสวนบุคคล  100 โดยวิธีสัมภาษณ 
    2.1 ประสบการณทางดานการปลูกหมอนเลี้ยงไหม 
    2.2 วิสัยทัศนของการปฏิบัติงาน 
    2.3 บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ 
    2.4 มนุษยสัมพันธและการประสานงาน 
    2.5 การคิดวิเคราะหและความคิดริเริ่มสรางสรรค 
    2.6 การสื่อสารโดยการพูด 
    2.7 การประเมินผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต 

  

รวม  200  
6. เกณฑการตัดสิน 
  ผู ท่ีจะถือวาเปนผู ท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผู ท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60 
  ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 
จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ไมตํ่ากวารอยละ 
60  
  การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูท่ีไดคะแนนจากการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 1 มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  และหากคะแนน
ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 เทากันอีก ใหพิจารณากําหนดเลือกผูท่ีไดเลข
ประจําตัวกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
7. การประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
  กรมหมอนไหม โดยศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ตาก จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอรดประชาสัมพันธศูนยหมอนไหมเฉลิม 

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ตาก) www.qsds.go.th/qssc_tak และทางเว็บไซต   
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http://www.qsds.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด  2   
ป  นับแตวันข้ึนบัญชี  หรือเปนอันยกเลิกต้ังแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันแลวแต
กรณี 
 

8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
  (1) ผูผานการเลือกสรรจะไดรับการจางตามลําดับท่ีในบัญชีผูผานการเลือกสรร  
  (2) ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจาง  ตามท่ีกรมหมอนไหมกําหนด ณ ศูนยหมอนไหม
       เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตาก  
 

  ในกรณีท่ีมีผูไดรับการเลือกสรรมากกวาจํานวนตําแหนงท่ีมี และภายหลังมีตําแหนงวางลักษณะ
เดียวกันหรือคลายคลึงกัน ณ ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตาก
อาจพิจารณาจัดจางผูท่ีผานการเลือกสรรท่ีเหลืออยูดังกลาวหรือจะดําเนินการเลือกสรรใหมก็ได 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  มิถุนายน  พ.ศ.2560 
                                                                                                                             

                                                                           
           (นางสุมาลี ทองอราม) 
               ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก 
           ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมหมอนไหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


