
 
                   (สําเนา) 
                 

     ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
                เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง 
                         วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการและตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
       ------------------------------------ 
 

  ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการและตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสอืสํานักงาน ก.พ.  
ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนทีจ่ะได้รบั 
1.1   ตําแหนง่วิศวกรการเกษตรปฏบิตักิาร 

        อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป 
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554  

1.2   ตําแหนง่นายช่างเครือ่งกลปฏบิตังิาน 
        อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป 
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554  
 

2. จํานวนตาํแหน่งว่างทีจ่ะบรรจุครั้งแรก 
2.1  ตําแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ    จํานวน 2 อัตรา 

     2.2  ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    จํานวน 2 อัตรา 
   

3. ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
 

4. คณุสมบตัิของผู้มีสทิธิสมัครสอบ 
4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปน้ี 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 
        (2) เป็นคน ...
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(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต 
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐ 
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราช 

บัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ีหรือ 

ตามกฎหมายอ่ืน 
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ 
  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)  

(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ 
(9) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)  
ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแลว้ และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรบัผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ
ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญทีส่อบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เขา้สอบ 
แข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการได้ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 
ลงวันที่ 27 มถิุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

4.2 ผู้สมัครสอบตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบทา้ย 
ประกาศนี ้
 

5. การรบัสมัครสอบ 
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560  

ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังน้ี 
(1) เปิดเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com หวัข้อ “รบัสมัครสอบแขง่ขันฯ” 
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด 

แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้ โดยอัตโนมัติ 
 

    (3)  พิมพ์ ...



- 3 - 

  
 

(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหาก 
ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสือ่บันทึกข้อมูล เช่น Diskette หรือ  
USB Flash Drive เป็นต้น 
 ในกรณีไมส่ามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผูส้มัครสามารถ 
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมลูใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข 
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

5.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเ์ตอร ์บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ทกุสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวั่นที่ 27 ธันวาคม 2560 – 19 มกราคม 2561 ภายในเวลาทาํการของธนาคาร 
และให้เก็บหลกัฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทัง้นี้ การรบัสมัครสอบจะมีผลสมบรูณ์ เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบเรียบร้อยแล้ว 

5.3 ผู้สมัครต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท 
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 

         ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคนืให้ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
5.4 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด 

เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ 
 

6. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
6.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวและคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
6.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ของผู้มีสิทธิสมคัรสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ 
ภายในวันปดิรบัสมัครสอบ คือ วันที่ 18 มกราคม 2561 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
ขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

6.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง 
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ดังน้ัน หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมลูอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137 

6.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณทีี่ 
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไป 
ตามประกาศรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมคัรสอบครั้งน้ี 
มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
                          ในกรณทีีเ่ลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกบัหลกัฐานที่ใช้แสดงตน 
ในการเขา้ห้องสอบ จะไม่อนญุาตให้เข้าสอบโดยเดด็ขาด ยกเว้นกรณ ีชื่อ – นามสกลุของผู้สมัครสอบไม่ตรงกบั
หลกัฐานทีใ่ชแ้สดงตนในการเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลกัฐานอ่ืนทีท่างราชการออกให้ไปยืนยัน 
มิฉะนั้น จะไม่มีสทิธเิข้าหอ้งสอบ 
 
          7. การประกาศ ...
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7. การประกาศรายชื่อผูส้มัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบเกี่ยวกบัการสอบ 
กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบ 

เก่ียวกับการสอบในวันที่ 26 มกราคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com หัวขอ้ “การประกาศ 
รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบเกี่ยวกบัการสอบ” 

 
 

8. หลกัสตูรและวิธีการสอบ 
8.1 สอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

โดยจะทดสอบความรู้ความสามารถ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
8.2 สอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกบัตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

                                 กรมส่งเสริมการเกษตรจะทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกบัตําแหน่ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแขง่ขัน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มคีุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จําเป็นสาํหรับตําแหน่ง  
   ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเม่ือสอบผา่น 
การวัดความรูค้วามสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหนง่แล้ว จึงจะมีสทิธิเขา้สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 
 

9. หลกัฐานทีต่้องนํามาย่ืนในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 
9.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม 

แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 × 1.5 น้ิว ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
9.2 ตําแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ :  สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผล 

การศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ  
                                 ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน : สําเนาประกาศนียบัตรและและสําเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 
                                  ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปรญิญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรของสถานศึกษา 
น้ัน ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 18 มกราคม 2561 

                      ๙.๓  ตําแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ : สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัด 
ความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงานก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า จํานวน 1 ฉบับ   

  ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน : สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัด 
ความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงานก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า จํานวน 1 ฉบับ   
                                 กรณีที่ผูส้มัครสอบใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
ของสํานักงาน ก.พ. ระดับที่สูงกว่า จะต้องแนบหลักฐานการศึกษาระดับที่สงูกว่าด้วย 
                           ๙.๔  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือช่ือ  
และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน ฉบับจริง และสําเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว จํานวน 1 ฉบับ  
พร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
 
         9.5  สําเนา ... 
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 ๙.๕  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ในกรณ ี 
ช่ือ – นามสกลุ ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ 

๙.๖  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ 
ตําแหน่ง และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
สําเนาเอกสารทกุฉบบัใหผู้้สมัครสอบเขียนคํารบัรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ วันที ่

และระบเุลขประจําตัวสอบกาํกบัไว้มุมบนด้านขวาทกุหน้าของสําเนาเอกสาร 
   อน่ึง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานการศึกษาและเอกสารการสมัครสอบมีคุณสมบัติ 
ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมคัรสอบ กรมสง่เสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบคร้ังน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการบรรจุ 
และแต่งต้ัง และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิน้ 
                    ๑๐. เกณฑ์การตดัสิน 
                           ผูส้อบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง จะต้องได้คะแนน   
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และผูส้อบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย  
 

11.  การขึน้บญัชผีู้สอบแข่งขันได ้
         กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลําดับคะแนนรวม
ของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขนัเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งจาก
มากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผูท้ี่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า  
แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก 
            การขึ้นบัญชีผู้สอบแขง่ขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่วันประกาศขึ้น
บัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันน้ีอีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ในครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก    
 

12.   การบรรจุและแต่งตั้ง 
                 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับ 

เงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ตามท่ีระบุไว้ในขอ้ 1 
 
        13. การรบัโอน ...
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13.    การรบัโอนผู้สอบแข่งขนัได ้
กรมส่งเสริมการเกษตรไม่รับโอน ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ 

ทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น  
  

  กรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค 
ดังน้ัน หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เขา้รับราชการหรือมีพฤติการณ์ในทํานองเดียวกันน้ี 
โปรดอย่าได้หลงเช่ือ และแจง้ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบด้วย  
 

       ประกาศ ณ วันที่ 20  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 

สําเนาถูกต้อง 
 
 
 
 

 
(นายคมกฤช  อุทะโก) 

ผู้อํานวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 1 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร 

 

(ลงนาม)  ว่าที่ ร.ต. สมสวย  ปัญญาสทิธ์ิ 
 

      (สมสวย  ปัญญาสทิธ์ิ) 
       รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
       อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
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รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการ 

ในตําแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบตักิาร 
(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 ธนัวาคม 2560) 

 
ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
   ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร 
และผู้เก่ียวข้อง ศึกษา ทดสอบ พัฒนา ออกแบบ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร อาทิเช่น ด้าน
เครื่องจักรกลการเกษตรทั้งก่อนและหลังการเก็บเก่ียว ระบบให้นํ้าเพ่ือการเกษตร ระบบโรงเรือนเพาะปลูก 
พลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร วางแผนโครงการ กําหนดหลักสูตรและจดัการฝึกอบรม ติดตามนิเทศงาน 
ประมวลและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานโครงการ ให้บริการปรึกษา แนะนําด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร 
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน โดยสามารถ
ประจําหน่วยงานในต่างจังหวัดได้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

    (1)  ศึกษา วิจัย ออกแบบ ทดสอบ และพัฒนาด้านวิศวกรรมการเกษตร เพ่ือส่งเสริมและ 
พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองมือ เครื่องจักรกลการเกษตร และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการเกษตร 
ทั้งก่อนเก็บเก่ียวและหลังเก็บเก่ียว และเพ่ือพัฒนาแปลงเกษตรกรรม แหล่งนํ้า และโครงสร้างพ้ืนฐานในแปลง 
เกษตรกรรมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด 

(2)  ศึกษา สํารวจ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลในการใช้งาน เครื่องมือ เครื่องจักรกล 
การเกษตร และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการเกษตร เพ่ือปรับปรุง พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพการทําการเกษตร 
ของแต่ละภูมิภาค ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(3)  ดูแลการซอ่มแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตร สิ่งก่อสร้างด้านการเกษตร 
และชลประทานขนาดเล็ก เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4)  ติดตาม และประมวลผลการดําเนินงาน ส่งเสริมเทคโนโลยีวิศวกรรมการเกษตร 
เพ่ือนํามาประกอบการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีวิศวกรรมการเกษตรต่อไป 

(5)  สํารวจ ออกแบบ และ/หรือ จัดทําราคากลางของงานด้านวิศวกรรมการเกษตรต่าง ๆ 
เพ่ือนําไปใช้ในการสนับสนุนงานวิจัยระบบการจัดการพืช หรือ กําหนดรูปแบบมาตรฐานอนุรักษ์ดินและนํ้า 
ด้านวิศวกรรม หรือกําหนดโครงการหรือระบบงานส่งเสริมการเกษตรต่อไป 

(6) ส่งเสริม สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิศวกรรมการเกษตรให้แก่เกษตรกร 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการเกษตร 

(7) ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ให้คําแนะนํา 
ในการปฏิบัติงาน วางแผนโครงการ กําหนดหลักสูตรและฝกึอบรม จัดทําคู่มือสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้ 
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อที่กําหนด 

(8) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมลูด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และคุณสมบัติของดิน 
ด้านวิศวกรรมการเกษตร เพ่ือใช้ในการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า และออกแบบระบบชลประทานระดับ 
ไร่นา  

(9) ศึกษาความสัมพันธ์ของดิน นํ้า และพืช เพ่ือดําเนินการปรับปรุงระบบนิเวศวิทยา 
ที่เหมาะสมกับการผลิตของพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ  
 

       (10) สํารวจ ...
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(10)  สํารวจ ออกแบบ การจัดรูปที่ดิน ระบบควบคุมนํ้า การระบายนํ้า และถนนในไร่นา 
ให้กับโครงการพัฒนาที่ดินต่าง ๆ เพ่ือให้การดําเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย 
  2.  ด้านการวางแผน  
        วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด  
  3.  ด้านการประสานงาน  
        (1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด  
        (2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจรงิ แก่บุคคลหรอืหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
   4.  ด้านการบริการ  
                 (1)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจงเก่ียวกับงานวิศวกรรมการเกษตรที่ตนรับผดิชอบ 
ในระดับเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ 
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
                 (2)  รวบรวม จัดทําข้อมลู ทําสถิติ ปรบัปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
เก่ียวกับงานวิศวกรรมการเกษตร เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเพ่ือประกอบ 
การพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรฐานต่าง ๆ  
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
            1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมการเกษตร หรอืทางวิศวกรรมเครื่องกล  และ 
                     ๒. เป็นผูส้อบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี  
หรือสูงกว่า   
 
หลกัสตูรและวิธีการสอบเพือ่วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเตม็ ๒๐๐ คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปน้ี 
1.  ทดสอบความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

       ความรู้ด้านแทรกเตอร์เพ่ือการเกษตร เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือบํารุงรักษา เครื่องมือ
เก็บเก่ียว เครื่องมือสภาพ/แปรรูปผลผลิตเกษตร ระบบโลจิสติกส์และการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร 

2. ทดสอบความรู้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ความรู้ด้านการวางระบบผังฟาร์ม ระบบให้นํ้าเพ่ือการเกษตร โรงเรือนเพาะปลูก พลังงาน 

ทดแทนเพ่ือการเกษตร 

 
----------------------------- 
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รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการ 

ในตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏบิตัิงาน 
(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 ธนัวาคม 2560) 

 
ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
   ปฏิบัติงานสํารวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมแก้ไข บํารุงรักษา ปรับปรุงเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
เครื่องจักรกลการเกษตร เครือ่งยนต์เกษตร ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์และงานด้านเครื่องกล ประเมินราคา
เครื่องมือเคร่ืองจักรที่ใช้ในการทําการเกษตร ระบบโรงเรือนเพาะปลูก ควบคุมการทํางานและแก้ไขขอ้ขัดข้อง 
ของเคร่ืองจักรกลการเกษตรในระหว่างปฏิบัติงาน จัดเก็บและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตร เคร่ืองยนต์
เกษตรให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร ติดต้ัง
ระบบการให้นํ้าพืช ป๊ัมนํ้าการเกษตร ติดตามงานโครงการ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน โดยสามารถประจําหน่วยงานในต่างจังหวัดได้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

    (1)  ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรบัปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 

(2)  ดําเนินการออกแบบ เขยีนแบบเคร่ืองกล การผลิตช้ินส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ติดต้ังทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเคร่ืองกล 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน 

    (3)  สํารวจ รวบรวมข้อมูล จัดทําสถิติ ประวัติการบํารุงรักษา การซอ่มเครื่องจักรกล 
เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐานสาํหรับนําไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน 
  2.  ด้านการบริการ  
                 (1)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
                          (2)  ให้คําแนะนําและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ 
ในการทํางาน 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล  
หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และ   
                    ๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า   
 
หลกัสตูรและวิธีการสอบเพือ่วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเตม็ 200 คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปน้ี 
   การใช้และบํารงุรักษา การซ่อมแซมเครื่องจกัรกลการเกษตร แทรกเตอรเ์พ่ือการเกษตร 
เครื่องยนต์ต้นกําลังทางการเกษตร เครื่องมอืช่าง อุปกรณ์พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ เครื่องมือแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร การติดต้ัง ใช้งาน บํารุงรักษา ซอ่มแซมป๊ัมนํ้าทางการเกษตร การติดต้ังระบบให้นํ้าทางการเกษตร 
และความรู้พ้ืนฐานการบํารุงรักษา ซ่อมแซมรถยนต์ 
 

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


