
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
เร่ือง   รับสมคัรบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

(ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา) 
   ------------------------------------ 

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป            
(ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา) ฉะน้ัน อาศัยอํานาจ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหา         
และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน        
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 
และคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 886/2557 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง มอบอํานาจ         
ให้ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการจัดทําสัญญาจ้าง 
และคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 375/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง มอบอํานาจให้
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร         
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ชื่อตาํแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตาํแหน่ง/อัตราว่างที่จะจัดจ้างคร้ังแรก

1.1.1 ปฏิบตังิานในหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในพืน้ทีก่ํากบัดูแลของ
สํานักงานสง่เสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา (ภาคใต้ตอนบน) ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต และจังหวัดระนอง 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
- นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  จํานวน 1 อัตรา 
กลุ่มงานบริการ 
- เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน 3 อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา 

1.1.2 ปฏิบัติงานในหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่กํากับดูแลของ
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา (ภาคใต้ตอนล่าง) ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ตรัง 
สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส 

กลุ่มงานบริการ 
- เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 2 อัตรา 

1.2  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

2. สิทธิ...
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2. สทิธปิระโยชน ์  
 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554                 
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ .ศ . 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2560         
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
 

3. ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567  
 

4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
4.1  คณุสมบตัทิัว่ไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร และไม่เกิน 

60 ปีบริบูรณ์ 
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (5)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (6)  ไม่่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ 
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่ ่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่ ่เป็นโรคที่ต้องห้าม                 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มาย่ืนด้วย  

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร                 
เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้้ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501             
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17  มีนาคม 2538 

4.2  คณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหน่ง 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

5. การรบัสมัคร  
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สมัครได้ทางอิน เตอร์ เน็ต  ตั้ งแต่ วันที่  14 - 24 

พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ตามข้ันตอนดังน้ี 
(1) เปิดเว็บไซต์ https://doae5.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคล

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 
จังหวัดสงขลา)” 
 

(2) กรอก... 
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(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด 
แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ 

(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น  
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครคร้ังแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

5.2  การชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2565 
ผู้สมัครสามารถชําระเงินได้ 2 ช่องทาง คือ  
 (1)  การชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ที ่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั ่วประเทศภายในเวลาทําการของธนาคาร  
และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทั้งน้ี ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐาน 
การชําระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาที่ชําระเงินภายใน 24 ช่ัวโมง
หลังจากที่ชําระเงินแล้ว 

(2)  การชําระเงินผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK หรือ กรุงไทย NEXT 
 ผู้สมัครซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน 

(Register)  ข อ ใ ช้ บ ริ ก า ร  KTB NETBANK แ ล้ ว  ส า ม า ร ถ เลื อ ก ชํ า ร ะ เ งิ น ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
https://doae5 .thaijobjob.com หั ว ข้ อ  “รั บ ส มั ค รส อ บ แข่ งขั น ฯ” โด ย เข้ า ไป ที่ หั ว ข้ อ ย่ อ ย 
“ธนาคารกรุงไทย NETBANK” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกําหนดไว้หรือสแกน QR Code โดยต้อง    
ชําระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชําระเงิน     
จากเว็บไซต์หรือบันทึกสลิปโอนเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

5.3  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังน้ี 
(1) ผู้สมัครตําแหน่ง นักวิชาการสง่เสริมการเกษตร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

จํานวน 380 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
- ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 350 บาท  
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 

(2) ผู้สมัครตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย 

- ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท  
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 

 ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียมการสมัครเม่ือชําระแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
5.4  ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวผู้สมัคร โดยจะกําหนด 

เลขประจําตัวผู้สมัคร ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร และสามารถตรวจสอบและพิมพ์            
ใบสมัครที่ มี เลขประจําตัวผู้ สมัครได้ทางอิน เตอร์ เน็ตที่ เว็บไซ ต์  https://doae5 .thaijobjob.com         
ต้ังแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป และสําหรับใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ผู้สมัครนํามาย่ืน 
ในวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในกรณีที่   
ผู้นั้นเป็นผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 

6. เง่ือนไข... 
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6. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
6.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้เพียง                

ตําแหน่งเดียวและครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้  
6.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  จะต้องเป็นผู้ที่ มี 

วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยจะต้องเป็น
ผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2565 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตาม
กฎหมายหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

6.3 การสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ตามขั้นตอนข้างต้น                 
ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม      
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดังน้ัน หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ                
อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

6.4 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด          
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่น           
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ            
ในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น จึงไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

7. การประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
  กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน  เวลา สถานที่ ในการประเมิน  ในวันที่  2 ธันวาคม 2565 
ทางเว็บไซต์ https://doae5.thaijobjob.com 
 

8. หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลือกสรร 
8.1 ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ        

ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
8.2 กรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการประเมินครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมิน              

ในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป 
 

9. เกณฑ์การตดัสิน 
9.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
 9.1.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งน้ี จะคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
 
 
 
 

9.1.2 ผูท้ี่... 
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 9.1.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 

 9.1.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน 
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับ 
ที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันอีก 
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

9.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 9.2.1 ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป จํานวน 10 คน 

 9.2.2 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับการประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมส่งเสริมการเกษตร 

 

10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบญัชีรายชือ่ผู้ผา่นการเลอืกสรร 
  กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ                 
ทางเว็บไซต์ https://doae5.thaijobjob.com โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป     
เมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันน้ีอีก                
และประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก 

11. การจัดทาํสญัญาจ้างผูผ้่านการเลือกสรร 
11.1 ผู้ผ่ านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างตามลําดับที่ ในบัญ ชีรายช่ือผู้ผ่ าน 

การเลือกสรรโดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ตามที่ระบุ 
ในข้อ 4.2 

11.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา หรือหน่วยงานอ่ืนภายในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 

11.3 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรกําหนด 
11.4 ในวันที่ทําสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ

ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ          
ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ 

 
 
 
 
 
 

 
- วัณโรค... 
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รายละเอียดเกีย่วกบัตาํแหนง่ทีร่บัสมัครบคุคลเพือ่เลือกสรรเปน็พนักงานราชการทัว่ไป  
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

(ในหน่วยงานกํากบัดแูลของสํานักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา) 
(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่         พฤศจิกายน 2565) 

ชื่อตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 

กลุ่มงาน บริการ 

ค่าตอบแทน  13,800 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 

อัตราว่าง จํานวน 5 อัตรา  

ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่เร่ิมจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุซึ่งมีลักษณะงาน               

ที่ปฏิบัติเก่ียวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธ์ิ             
ในทรัพย์สินของทางราชการ การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ             
และเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม              
และจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของ      
ส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชีทํารายงาน การบัญชีรวบรวมรายละเอียด                
ข้อมูลเก่ียวกับการขอจัดต้ังงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจําปี ทําหนังสือช้ีแจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ                
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน  

และการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชา         
การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ
สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน 

๗
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  

 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินครั้งที่ 1 
1.1 ความรู้เก่ียวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร 
1.2 ความรู้เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับระบบพนักงาน
ราชการ 
1.3 ความรู้เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ความรู้เก่ียวกับหลักการบัญชีเบ้ืองต้น 
พระราช บัญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบ ริห าร พั ส ดุภ าค รั ฐ  
พ .ศ . 2560 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
พ .ศ . 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ .ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ  พ .ศ . 2562 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

(100) 
 

สอบข้อเขียน 
(ปรนัย 100 ข้อ) 

 

2.  การประเมินครั้งที่ 2 
      ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของ
ตําแหน่ง 

(100) 
 

สอบสัมภาษณ ์
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รายละเอียดเกีย่วกบัตาํแหนง่ทีร่บัสมัครบคุคลเพือ่เลือกสรรเปน็พนักงานราชการทัว่ไป  
ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบญัช ี

(ในหน่วยงานกํากบัดแูลของสํานักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา) 
 (แนบทา้ยประกาศกรมสง่เสริมการเกษตร ลงวันที่         พฤศจิกายน  2565) 

ชื่อตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

กลุ่มงาน บริการ 
 

ค่าตอบแทน  13,800 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา  
 

ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่เร่ิมจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีและพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน

การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี             
ทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการขอจัดต้ังงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจําปี               
ทําหนังสือช้ีแจง โต้ตอบด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา

การเงินและการธนาคาร  

๗
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  

 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินครั้งที่ 1 
1.1 ความรู้เก่ียวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร 
1.2 ความรู้เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับระบบพนักงาน
ราชการ 
1.3 ความรู้เก่ียวกับหลักการบัญชีเบ้ืองต้น พระราชบัญญัติการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ . 2560 พระราชกฤษฎีกา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ .ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ไปราชการ พ .ศ . 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญั ติวิธีการ 
งบประมาณ  พ .ศ . 2561 ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนําเงินส่ งคลั ง  
พ.ศ. 2562  
1 .4 ความรู้ ในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office โปรแกรมสําเร็จ  
รูปอ่ืน ๆ และอินเตอร์เน็ต 

(100) 
 

สอบข้อเขียน 
(ปรนัย 100 ข้อ) 

 

2.  การประเมินครั้งที่ 2 
      ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของ
ตําแหน่ง 

(100) 
 

สอบสัมภาษณ ์
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รายละเอียดเกีย่วกบัตาํแหนง่ทีร่บัสมัครบคุคลเพือ่เลือกสรรเปน็พนักงานราชการทัว่ไป  
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสรมิการเกษตร 

(ในหน่วยงานกํากบัดแูลของสํานักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา) 
 (แนบทา้ยประกาศกรมสง่เสริมการเกษตร ลงวันที่         พฤศจิกายน  2565) 

ชื่อตําแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
 

กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป 
 

ค่าตอบแทน  18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา  
 

ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่เร่ิมจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา 

วางแผน และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาด การพัฒนา
ระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและความรู้การเกษตร การจัดระบบ
เกษตรกรรม และการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การส่งเสริม       
และพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร     
การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพ้ืนที่ ให้คําปรึกษา แนะนํา และบริการข้อมูลด้านการเกษตร    
การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร       
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชา ดังน้ี 
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 

และทรัพยากร 
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการจัดการ

อุตสาหกรรมเกษตร 

- สาขาวิชา... 

๗
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 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
 - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา 
หรือทางโภชนศาสตร์ 
 - สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์เกษตร 
ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์ 
 - สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินครั้งที่ 1 
1.1 ความรู้เก่ียวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร 
1.2 ความรู้เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับระบบพนักงาน
ราชการ 
1.3 ความรู้เก่ียวกับการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรที่เก่ียวข้อง 
กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(100) 
 

สอบข้อเขียน 
(ปรนัย 100 ข้อ) 

 

2.  การประเมินครั้งที่ 2 
      ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของ
ตําแหน่ง 
 

(100) 
 

สอบสัมภาษณ ์

 
 


