ประกาศกรมหม่อนไหม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------------ด้วยกรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(ชุมพร) จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร ประจาศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ (ชุมพร) ฉะนั้นอาศัยอานาจตามความนัยข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ ง การกาหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2554 และคาสั่งกรมหม่อนไหมที่ 93/2553 เรื่อง มอบอานาจให้ผู้อานวยการศูนย์หม่ อนไหมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม ลงวันที่ 16
สิงหาคม 2553 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ จานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
กลุ่มงำน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รำยละเอียดกำรจ้ำงงำน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มรี ่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
…/3. การรับสมัคร

-23. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารสานักงานศูนย์หม่อน
ไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) หมู่ที่ 4 ตาบลสลุย อาเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กันยำยน 2556 ในวันและเวลำรำชกำร ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมทีห่ มายเลข
โทรศัพท์ 077-611064
3.2 เงื่อนไขกำรสมัครสอบ
(1) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผูม้ ี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัคร พร้อมทัง้ ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งทีส่ มัครเข้ารับการเลือกสรร อันมีผลทาให้ผสู้ มัครไม่มี
สิทธิการสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้ง
นี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และผูส้ มัครไม่มีสทิ ธิเรียกค่าเสียหายใดๆ ได้
(2) ผูส้ มัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครครั้งนี้
3.3 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) สาเนาแสดงผลการศึกษา และสาเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผูม้ ีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งที่รบั สมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับ และได้รบั อนุมัตจิ ากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 12 กันยายน 2556
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับ
สมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
(5) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผูส้ มัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ ซึง่ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยต้องแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2535 ซึ่งได้แก่
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะทีป่ รากฏอากรเป็นทีน่ ่ารังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รงั เกียจแก่สงั คม
- ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
…/ หลักฐาน

-3หลักฐำนที่ยื่นประกอบ (ถ้ำมี)
(1) สาเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จานวน 1 ฉบับ
(2) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผสู้ มัครเขียนคารับรองว่า “สำเนำถูกต้อง” โดยลงชื่อกากับไว้
ทุกหน้าของสาเนาเอกสารด้วย
4. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ
กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร)
จะประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 13 กันยำยน 2556 ณ อาคารสานักงานศูนย์หม่อน
ไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) และทางเว็บไซต์
http://qsds.go.th/qthaisilk_center/index.php?site=cpn หากมีข้อสงสัยในคุณสมบัตผิ ู้มสี ิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารทั่วไป ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 077-611064 และจะทำกำรประเมินสมรรถนะ
ในวันที่ 23 กันยำยน 2556 ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์หม่อนไหมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ (ชุมพร)
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องนาบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตร
ประจาตัวที่มีภาพถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ มาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รบั การประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
6. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ทผี่ ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่คะแนนเท่ากันให้ผู้ทสี่ อบได้คะแนนสมรรถนะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สงู กว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ 1-2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในอันดับที่สงู กว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผู้ที่
ได้เลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สงู กว่า
7. กำรประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) จะ
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบได้ ในวันที่ 24 กันยำยน 2556 ณ อาคารสานักงาน ศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) และทางเว็บไซต์
http://qsds.go.th/qthaisilk_center/index.php?site=cpn โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล
ไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หรือเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วัน
ประกาศรับสมัครในตาแหน่งทีม่ ีลกั ษณะงานเดียวกันแล้วแต่กรณี
.../8. การจัดทา

-48. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
1) ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผูผ้ ่านการเลือกสรร
2) ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทาสัญญาจ้างตามที่กรมหม่อนไหม กาหนด
ในกรณีที่มผี ู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจานวนตาแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตาแหน่งว่าลักษณะเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกัน กรมหม่อนไหม อาจพิจารณาจัดจ้างผูผ้ ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดาเนินการเลือกสรรใหม่
ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

(นางสาววนิดา สุวรรณสิทธิ์)
ผู้นวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนาถ (ชุมพร)
ปฏิบัตริ าชการแทน อธิบดีกรมหม่อนไหม

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครพนักงำนรำชกำรทั่วไป
แนบท้ำยประกำศกรมหม่อนไหม ลงวันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2556
.............................................
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ (ชุมพร)
ตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตร

กลุ่มงำน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ
1. ช่วยงานนักวิชาการเกษตรด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม และการจัดเก็บข้อมูลด้าน
งานวิจัย
2. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธุ์หม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อน
เพื่อการผลิตไข่ไหม
3. ช่วยนักวิชาการเกษตร กากับ ดูแล ด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการ
ไข่ไหม
4. ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรม และส่งเสริมการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
5. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทารายงานต่างๆ การบันทึกข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
อัตรำว่ำง

1 อัตรา

ค่ำตอบแทน

15,960 บาท (ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556)

ค่ำครองชีพ

-

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2556
ระยะเวลำกำรจ้ำง
1. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
2. ตามกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการเกษตร
.../หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
- ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
ทดสอบสมรรถนะ
1. ความรู้
1.1 ความรู้ ความชานาญในด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
การผลิตไข่ไหม
1.2 มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในด้านการเกษตร

คะแนนเต็ม
50
25

วิธีการประเมิน
โดยวิธีสอบข้อเขียน

25

2. ทักษะ/ความสามารถ
2.1 ความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
ด้านการเกษตร
2.2 ความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป การบริหารจัดการด้านหม่อนไหม

20
10

3. คุณลักษณะ
3.1 มนุษยสัมพันธ์และการทางานเป็นทีม
3.2 การติดต่อสื่อสาร
3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ
3.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

30
10
10
5
5

โดยวิธีสอบปฏิบัติ

10
โดยวิธีสัมภาษณ์

