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ประกาศกรมหมอนไหม 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 
************************ 

                    กรมหมอนไหม โดยศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจาง
เปนพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจาง
ของพนักงานราชการ 2552  ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ  2547  และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ที่ นร 1008.5 / คพร/18  
ลงวันที่  31  มกราคม  2551  เรื่อง  แนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการปงบประมาณ พ.ศ.
2552 – 2555  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป  กรมหมอนไหม      
โดยศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 
           1.1 ตําแหนง เจาพนักงานการเกษตร 
               ( ตามเอกสารแนบทาย ) 
               สิทธิประโยชน      ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง คาตอบแทนและ  
               สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ  ในวงเงินงบประมาณที่ไดรับหรือภายในระยะเวลาเริ่มตนถึงสิ้นสุด 
               แตละโครงการ 
2. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
            2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
            (1)  มีสัญชาติไทย 
            (2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
            (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
            (4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม 
                 สมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
             (5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
             (6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญาเวน 
                  แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีล   
                   ธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
             (7)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
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      หมายเหตุ  หากเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ   หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการทองถิ่น จะตองมหีนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด 
ตามเอกสารแนบทาย และจะตองนําใบรับรองแพทยตนฉบับจริง ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน   และแสดงวาไมเปน
โรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค   มายื่นดวย 
            2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร 
                  ในการรับสมัครเลือกสรรครั้งนี้  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ    
โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและมีคุณวุฒิที่กําหนด ตามรายละเอียดแนบทาย       
3. การรับสมัคร 
3.1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
         3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
               ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย เลขที่ 
109  หมูที่ 10 ถนนมลิวัลย ตําบลศรีสงคราม  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  ตั้งแต วันที่  15  กรกฎาคม  
2562 ถึง 31 กรกฎาคม  2562 เวลา 08.30  น. – 16.30 น. เวนวันหยุดราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได
ที่หมายเลขโทรศัพท ๐ ๔๒03 9213 ผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครดวยลายมือตนเองใหถูกตองและครบถวน 
3.2 หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
             (1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  โดยถายไมเกิน 1 เดือน  
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป  และลงชื่อกํากับหลังรูปถาย 
            (2)  สําเนาแสดงหลักฐานการศึกษาหรือสําเนาประกาศนียบัตร และหรือสําเนาระเบียบแสดงผลการ
เรียนที่แสดงวาเปนผูมคีุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ โดย
จะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ  ภายในวันปดรับสมัคร  คือวันที่  31 กรกฎาคม  
2562 (ทั้งนี้ผูสมัครจะตองนําหลักฐานการศึกษาฉบับตัวจริงย่ืนใหเจาหนาที่ผูรับสมัครสอบตรวจหลักฐานกอน
ในวันสมัคร) 
            (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
            (4)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชนใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  
(ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวน 1 ฉบับ  
            (5) สําเนาหลักฐานที่แสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เปนตน) หรือไดรับการ
ยกเวน จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) 
            (6) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) 
           ทั้งนี้  สําเนาหลักฐานทุกฉบับ (ขอ 2-6)ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 
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3.3 คาธรรมเนียมสมัครสอบ 
           คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน 200.- บาท ( สองรอยบาทถวน ) เมื่อสมัครแลวคาสมัครสอบ
จะไมจายคืนให เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง แตทั้งนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวัน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ 
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
          ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจําตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร
พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูรับสมัคร ไมวาดวยเหตุ
ใดๆ   หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร   อันมีผลทําใหผูสมัครไมมสีิทธิสมัครตามประกาศ
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น  และศูนยหมอนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ เลย  จะไมคืนคาสมัครสอบในการสมัครดวย 
4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน 
เวลา สถานที่ในการประเมิน 
            ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย  กรมหมอนไหม   จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
ความรูความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ (ขอเขียน) และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 2 
สิงหาคม  2562  ณ ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย ตําบลศรีสงคราม   อําเภอวังสะพุง   จังหวัดเลย   
โทร.๐ ๔๒03 9213 
5.หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  ( ตามเอกสารแนบทาย ) 
 
6. เกณฑการตัดสิน 
          ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถทักษะ 
และสมรรถนะ (ขอเขียน) แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60  
          ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะตองเปน
ผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไมต่ํากวารอยละ 60 
           การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได โดยเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรู
ความสามารถทักษะ     และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2   รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาได
คะแนนเทากันจะใหผูที่ไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  มากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ 2  
เทากันจะใหผูที่ไดรับคะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 ในขอ 1 มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  และหาก
คะแนนในการประเมินครั้งที่ 2 ในขอ 1 เทากัน  ใหถือวาผูที่สมัครกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
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7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
            ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย  กรมหมอนไหม  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับ
คะแนนสอบ  ณ ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อ
เลือกสรรครบกําหนด 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้
ใหมแลวแตกรณี 
 
8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
           (1) ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามแบบที่ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย กําหนด 
           (2)  ผูผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
           (3) ผูผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจางจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน  และ 
แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. มายื่นดวย 
 
                                        ประกาศ  ณ  วันที  5 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
 

                                                                             (นายเวช  ทองนาค) 
                    ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

                 พระบรมราชินีนาถ เลย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                             อธิบดีกรมหมอนไหม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

       รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 
แนบทายประกาศศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย  ลงวันที่  5  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2562 

ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย 
 

ตําแหนง เจาพนักงานการเกษตร 
 
กลุมงาน เทคนิค 
 
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
           1. ชวยนักวิชาการเกษตร ดานการบริการวิชาการถายทอดความรู การจัดฝกอบรมและสงเสริมการ 
ปลูกหมอนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกยอมสีไหม การแปรรูปผลิตภัณฑหมอนไหม 
   2. ชวยนักวิชาการเกษตรกํากับ ดูแล ดานการผลิตไขไหม รายงานการผลิตไขไหม การจัดการไขไหม 
 3. ชวยนักวิชาการเกษตร กํากับ ดูแล ดานการเลี้ยงไหม วิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงาน  
โครงการจัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหม และศูนยอนุรักษพันธุไหม 
   4. ชวยนักวชิาการเกษตรดานการขยายพันธุหมอน ดูแลรักษาแปลงหมอน การจัดการแปลงหมอน 
เพื่อการผลิตไขไหมพันธุดี และเลี้ยงไหมเพื่ออนุรักษพันธุกรรม  
          5. ชวยนักวชิาการเกษตรดานงานวิจัย และพัฒนาหมอนไหม และจัดเก็บขอมูลดานงานวิจัย 
          6. ชวยปฏิบัติงานดานการจัดทํารายงานตางๆ การบันทึกขอมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร 
          7. ประสานงานวิชาการ ตรวจวิเคราะห และรับรองผลการตรวจวิเคราะห ควบคุม ดูแล เครื่องมือ 
วิทยาศาสตร และหองปฏิบัติการ 
  8. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
อัตราวาง      1  ตําแหนง 
 
คาตอบแทน   คาตอบแทน         13,800.- บาท 
                  รวม  13,800.- บาท 
 
สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
 
คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา เทียบเทาหรือสูงกวา  
ทางดานการเกษตร  

          2.  มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมกับตําแหนง หรือทางอื่นท่ีกรมเห็นวา 
               เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 



 
 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
         ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารรถ ทักษะ และสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 
ตําแหนง เจาพนักงานการเกษตร 
 

วันที ่และเวลา ทดสอบสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 การประเมินครั้งที ่1   

8 สิงหาคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

1. ความรูความสามารถทั่วไปและความรูเฉพาะตําแหนง 
 

150 ทดสอบขอเขียน 

8 สิงหาคม 2562 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

2. ความรู ความสามารถอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับตําแหนง 
     -  ความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอร 
     

 
50 

 

 
ทดสอบปฏิบัติ 

 การประเมินครั้งที่ 2 
 

  

9 สิงหาคม 2562 
เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

ความเหมาะสมเฉพาะตําแหนง 
  - มนุษยสัมพันธ และการทํางานเปนทีม 
  - การติดตอสื่อสาร 
  - ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
  - การใหบริการที่ดี 

100 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ 

 รวม 300  
  
หมายเหตุ : ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ (ทดสอบปฏิบัติ) การประเมิน
ครั้งท่ี 1 จะตองนําคอมพิวเตอรสวนบุคคล (โนตบุค) เขาสอบ ความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอร ดวย
ตนเอง   สําหรับ วันทําการทดสอบสมรรถนะ จะแจงใหทราบ ในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


