
 
 

                                                      (สําเนา) 
       
                                            ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
         เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
                 (ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา) 
       ------------------------------------ 
 

  ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  
ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5  
จังหวัดสงขลา) ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  
ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน  
และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ   
ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554 และคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ท่ี 886/2557 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2557  
เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี และผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปฏิบัติ 
ราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการจัดทํา 
สัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ช่ือตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  
1.1  ช่ือตําแหน่ง/อัตราว่างที่จะจัดจ้างคร้ังแรก 

กลุ่มงานบริการ 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน 1 อัตรา  

  ปฏิบัติงานในหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีกํากับดแูลของสํานักงาน 
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง  
จังหวัดนครศรธีรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดยะลา จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

1.2   กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 

2. สิทธิประโยชน์  
 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554 
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  
 

3. ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ีเริ่มจ้าง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 และต่อสัญญาจ้าง 

ครั้งละไม่เกิน 4 ปี 
 
           4. คุณสมบัติ ...
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4. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
4.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร และไม่เกิน 60 ปี 

บริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ี 

ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดี จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มาย่ืนด้วย  

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ท้ังน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ท่ี นว 89/2501  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17  มีนาคม 2538 

4.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

5. การรับสมัคร  
5.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันท่ี 14 - 21  

พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ช่ัวโมง ตามข้ันตอนดังน้ี 
(1) เปิดเว็บไซต์ https://doae5.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคล 

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานกํากับดูแล 
ของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา)” 

(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด 
แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้ โดยอัตโนมัติ 

(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหาก 
ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะน้ัน ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  
 
 
                 ในกรณี ...
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 ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ 

เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข 
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 

5.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวั่นท่ี 14 – 22 พฤศจิกายน 2562 ภายในเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บ 
หลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ท้ังน้ี การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
เรียบร้อยแล้ว 

5.3 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 330 บาท ซ่ึงประกอบด้วย 
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท 
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 

   ท้ังนี้ เงินค่าธรรมเนียมการสมัครเมื่อชําระแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
5.4 ผู้สมัครท่ีชําระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวผู้สมัคร โดยจะกําหนด 

เลขประจําตัวผู้สมัคร ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร 
ท่ีมีเลขประจําตัวผู้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตท่ีเว็บไซต์ https://doae5.thaijobjob.com ต้ังแต่วันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และสําหรับใบสมัครท่ีพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ผู้สมัครนํามายื่นในวันเข้ารับ 
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ์) ในกรณีท่ีเป็นผูส้อบผ่าน 
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 
 

6. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
6.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป สามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว 

เท่าน้ัน เม่ือสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้  
6.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป จะต้องเป็นผู้ท่ีมีวุฒิการศึกษา 

ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและ 
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ 21 พฤศจิกายน 2562 ท้ังน้ี การสําเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันเป็นเกณฑ์ 

6.3 การสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่า 
ผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดังน้ัน หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิด 
ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

6.4 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลทําให้ 
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซ่ึงผู้สมัครสอบนํามาย่ืน 
ไม่ตรงหรอืไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น จึงไม่มีสิทธิได้รับการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร และจะไม่คืน 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น 
 
            7. การประกาศ ...
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7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
  กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
ทางเว็บไซต์ https://doae5.thaijobjob.com และทางเว็บไซต์สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 
จังหวัดสงขลา (http://www.sdoae.doae.go.th)  
 

8.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
8.1   ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธี 

การประเมินสมรรถนะ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
8.2   กรมส่งเสริมการเกษตร จะดําเนินการประเมินครั้งท่ี 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมิน 

ในคร้ังท่ี 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อท่ีเหลือในครั้งท่ี 2 ต่อไป 
 

9.  หลักฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรรถนะ 
ครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ์) 

9.1   บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีรูปถ่าย ลายมือช่ือ 
และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่าน้ัน ฉบับจริง และสําเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว  
จํานวน 1 ฉบับ 

9.2   ใบสมัครท่ีพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม 
แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 × 1.5 น้ิว ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 

9.3   สําเนาประกาศนียบัตรและสําเนาแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  
ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับทั้งน้ี ผู้ท่ีจะถือว่าเป็น 
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับ 
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันเป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก 
ผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 
   ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นํา 
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มาย่ืนแทน จํานวน 2 ฉบับ 

9.4  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
9.5  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสาํคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 

ช่ือ – นามสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
9.6  สําเนาหลักฐานท่ีแสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43 หรือได้รับ 

การยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ 
9.7  หนังสอืรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ 
 

ท้ังน้ี สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงช่ือ 
วันท่ี และระบุเลขประจําตัวผู้สมัครกํากับไว้ท่ีมุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร 
 
           10. เกณฑ์ ...
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10. เกณฑ์การตัดสิน 
10.1 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ท้ังน้ี จะคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
10.2 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ครั้งท่ี 2 จะต้องเป็นผู้ท่ีสอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 

10.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้ กรณีท่ีมีการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ท่ีได้คะแนนจากการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะคร้ังท่ี 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 เท่ากันอีกให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจําตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับ 
ท่ีสูงกว่า 

11. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  
ทางเว็บไซต์ https://doae5.thaijobjob.com และทางเว็บไซต์สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 
จังหวัดสงขลา (http://www.sdoae.doae.go.th) โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป 
เม่ือเลือกสรรครบกําหนด 2 ปี นับแต่วันข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และประกาศ 
รายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

12. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
12.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างตามลําดับท่ีในบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 4.2 
12.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างในหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร 

ในพ้ืนท่ีกํากับดูแลของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ไดแ้ก่ จังหวัดกระบี่  
จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง  
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรกําหนด 

12.3 ในวันท่ีทําสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามท่ี 
กําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ 

- วัณโรคในระยะแพรก่ระจายเช้ือ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น 

อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 
           13. การขอใช้ ...
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13. การขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ 
ในกรณีท่ีมีตําแหน่งว่างเพ่ิมในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และมีคุณสมบัติ 

เฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับตําแหน่งท่ีได้มีการประกาศข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่าน 
การเลือกสรร กรมส่งเสริมการเกษตรอาจเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรไปรับการจัดจ้างในตําแหน่งท่ีว่างอยู่น้ัน 
ในหน่วยงานพ้ืนท่ีเดียวกันหรือพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ ท้ังน้ี ผู้ท่ีไม่ไปรับการจัดจ้างในหน่วยงาน 
ผู้ขอใช้บัญชี จะยังคงมีสิทธิได้รับการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของหน่วยงานเจ้าของบัญชี ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรกําหนด  
 
     ประกาศ ณ วันท่ี  7   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกต้อง 
 

คมกฤช อุทะโก 
 

(นายคมกฤช  อุทะโก) 
ผู้อํานวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 1 
กองการเจ้าหน้าท่ี กรมส่งเสริมการเกษตร 

 

(ลงนาม)               กุลฤดี  พัฒนะอิ่ม 
 

      (นางกุลฤดี  พัฒนะอ่ิม) 
       รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
        อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
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รายละเอียดเก่ียวกับตําแหน่งที่รับสมัครบคุคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  
ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

(ในหน่วยงานกํากับดแูลของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562) 

 
ช่ือตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

กลุ่มงาน  บริการ 
 

ค่าตอบแทน  13,800 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

อัตราว่าง  จํานวน 1 อัตรา  
 

ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันท่ีเริ่มจ้าง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 และต่อสัญญาจ้างคร้ังละไม่เกิน 4 ปี 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
     ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ 
และการบัญชีท่ัวไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทํารายงานการบัญชี  
รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดต้ังงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจําปี ทําหนังสือช้ีแจง โต้ตอบ 
ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
          ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงิน - 

และการธนาคาร  
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินครั้งท่ี 1 
1.1  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ 

เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
กับระบบพนักงานราชการ 
     1.2 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบ้ืองต้น พระราชบัญญัติการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฎีกา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติวิธีการ 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง  
พ.ศ. 2562 

(100) 
 

สอบข้อเขียน 
(ปรนัย 100 ข้อ) 

 

2.  การประเมินครั้งท่ี 2 
ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี 

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจําเป็นของ
ตําแหน่ง 

(100) 
 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม (200)  
 

  
 


