
 
ประกาศกรมหม่อนไหม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   
…………………………………………………………. 

 

 ด้วยกรมหม่อนไหม  โดยศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการเทคนิคทัว่ไป  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร  ฉะนั้น  
อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขการ
สรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่  11  กันยายน  
2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติของ
กลุ่มงาน  และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  พ.ศ.2554  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2554  
และค าสั่งกรมหม่อนไหม  ที่  6/2560  เรื่อง  มอบอ านาจให้ปฏิบัติ ราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม  ลง
วันที่  11  มกราคม  2560  ซึ่งเป็นค าสั่งมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ  จ านวน  1  
อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
๑.   ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
  

   ๑.๑  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร     
          กลุ่มงานเทคนิค  จ านวน  ๑  อัตรา 

           อัตราค่าตอบแทน   ๑๑,๒๘๐   บาท      
  ค่าครองชีพพิเศษ   2,000  บาท 
                     รวมทั้งสิ้น  เดือนละ     ๑3,๒๘0   บาท   
 

๑.๒  ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ 
            (๑)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่วยงานศึกษาวิจัย พัฒนาหม่อนไหม 
           (๒)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตหม่อนไหมพันธุ์ดี 
            (๓)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับส่งเสริมการเกษตรด้านหม่อนไหม 
       (๔)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
           (๕)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑.๓  สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.2547  
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่  9)  
พ.ศ.2561 
 

๑.๔  ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่  2  มกราคม 2562  ถึง  30  กันยายน  2562  เป็นต้นไป 
ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ และภายในวงเงินงบประมาณที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน 
ได้รับเป็นส าคัญโดยท าสัญญาตามแบบที่ราชการก าหนด 
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๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

  ๑.  มีสัญชาติไทย 
  ๒.  อายุไม่ต่ ากว่า  21  ปี (นับถึงวันสมัคร) 
  ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  5.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง  ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง  หรืออุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่  ก.พ. ก าหนด 
  6.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
  7. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะการกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  8.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. ว่าด้วยโรค  มายื่นด้วย 
  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับราชการ  ทั้งนี้ตาม
หนังสือกรม  สารบรรณคณะรัฐมนตรี  ฝ่ายบริหาร  ที่  นว  89/2501  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501  
และตามความในข้อ  5  ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17  มีนาคม  2538 
 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
          คุณวุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เกษตร 
  

๓.  การรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับใบสมัครและกรอกใบสมัคร  โดยยื่นใบสมัครด้วนตนเอง  ได้ที่ศูนย์ 
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน  เลขที่  ๑๕๖  หมู่  ๒  ต าบลบ่อ  อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน  โทรศัพท์/
โทรสาร 0  5468  2236 - 7  ตั้งแต่วันที่  12 - 18  ธันวาคม  2561  ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัคร
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 ๓.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายครั้ง
เดียวกัน  ไม่เกิน  ๑  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  ๓  รูป 
  ๒. ส าเนาใบประกาศนียบัตร  และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่รับสมัคร  จ านวนอย่างละ  ๒  ฉบับ  และโดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  คือ  วันที่  18  ธันวาคม  2561 
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  ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
๔. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน                 

ชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ  ๑  ฉบับ 
  ๕.  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  เพ่ือแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค  จ านวน ๑ ใบ 
  ๖.  ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓ เป็นต้น) หรือ
ได้รับการยกเว้น  จ านวน  ๑  ฉบับ   
  ๗.  หนังสือรับรองการผ่านงาน  เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์  จ านวน ๑  ฉบับ (ถ้ามี) 
 

  ทั้งนี้  ให้รับรองส าเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และ
ลงชื่อก ากับไว้ด้วย  
 

 ๓.๓   เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง   และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการ
เลือกสรร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 

๔.  ก าหนดการเลือกสรร 
 (๑)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  21  ธันวาคม  2561 
                      ประเมินสมรรถนะ โดยทดสอบข้อเขียน ในวันที่  24  ธันวาคม  2561  ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๓๐ น. – 11.30 น. 
 (๒)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  25  ธันวาคม  2561  เพ่ือสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่  26 ธันวาคม 2561  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. - 16.30 น.  ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน  
 (๓)  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสมรรถนะ(ข้อเขียนและสัมภาษณ์)  คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๖๐  เพ่ือขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน ในวันที่   27  ธันวาคม  2561  โดยขึ้นบัญชีไว้ ๒ ปี ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติ ฯ น่าน 
 

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
       ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้  
 

สมรรถนะ คะแนน วิธีประเมิน 
วันที่  24  ธันวาคม  2561  เวลา ๐๙.๓๐ น.  – ๑๑.๓๐ น. 
๑. โดยวธิีการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป      
      ๑.๑  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน      
      ๑.๒ ความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านภาษา  ตัวเลข  เหตุผล 
      1.3 ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
      ๑.4 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
      1.5 ความรู้ความสามารถทางการเกษตรด้านการปลูกหม่อน  
            เลี้ยงไหม 

๑๐๐ ทดสอบข้อเขียน 
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วันที่  26  ธันวาคม  2561  เวลา ๐๙.๓๐ น.  – ๑๖.๓๐ น. 
๒.  โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
       2.1 วิสัยทัศน์ของการปฏิบัติงาน 
       2.2 บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ 
       2.3 มนุษย์สัมพันธ์และการประสานงาน 
       2.4 การคิดวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
       2.5 การสื่อสารและการน าเสนอ 
       2.6 การประเมินผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต 

๑๐๐ สัมภาษณ์ 

รวม 200  
 

๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
                   ๖.๑   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะ  แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  
                     ๖.๒ ผู้ที่จะถือว่า เป็นผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนความรู้
ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเฉพาะต าแหน่ง  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
                     ๖.๓  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนรวมที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้
คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนน
สอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับ เลขประจ าตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

๗.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ คะแนน
สอบ  ในวันที่   27  ธันวาคม  2561  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน  
หรือทางเว็บไซต์  https://qsds.go.th/qssc_nan/index_web.php  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบก าหนด  ๒ ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 

๘.   การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๑. ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  โดยจะเรียกผู้ที่สอบ
ได้ล าดับที่  1  ให้ได้รับการแต่งตั้งก่อน 
 ๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้าง  ตามที่กรมหม่อนไหมก าหนด  ณ  ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ น่าน 
 

 ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งที่มี  และภายหลังมีต าแหน่งว่างลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน  อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่
เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕61    
 

 
 

(นายนคร  มหายศนันท์) 
ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมหม่อนไหม 


