ประกาศกรมหมอนไหม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเปนพนักงานราชการทั่วไป
-----------------ดวยกรมหมอนไหม โดย ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ตาก มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตําแหนง
เจาหนาที่การเกษตร ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11
กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
ของกลุมงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 และ
คํา สั่ งกรมหมอนไหมที่ 6/2560 เรื่ อง มอบอํ านาจใหปฏิ บัติ ร าชการแทนอธิ บ ดีกรมหมอนไหม ลงวั นที่ 11
มกราคม 2560 ซึ่งเปนคําสั่งมอบอํานาจใหผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมหมอนไหมจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ
จํานวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
1.2 ตําแหนงเจาหนาที่การเกษตร จํานวน 2 อัตรา
กลุมงาน เทคนิค
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) ชวยงานนักวิชาการเกษตรดานงานวิจัย และพัฒนาหมอนไหม การทดลอง การดูแลรักษา
เครื่องมือ เครื่องใชหองปฏิบัติการ และการจัดเก็บขอมูลดานงานวิจัย หรือสถิติตางๆ
(2) ชวยนักวิชาการเกษตรดานการขยายพันธุ ดูแลรักษาแปลงปลูก การจัดการแปลงหมอนและ
แปลงพืชอาหารไหมอีรี่ เพื่อการผลิตไขไหมหมอนและไขไหมอี่รีพันธุดี
(3) ชวยนักวิชาการเกษตรกํากับ ดูแล ดานการผลิต รายงานการผลิต การจัดการ
ไขไหมหมอน และไหมอีรี่
(4) ปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการถายทอดความรู การจัดฝกอบรมและสงเสริมการปลูกหมอน
เลี้ยงไหม การสาวไหม การแปรรูปผลิตภัณฑหมอนไหม วิเคราะหขอมูล
(5) ปฏิบัติงานดานการจัดทําเอกสารการรายงานตางๆ การบันทึกขอมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร
(6) ปฏิบัติงานโครงการศูนยเรียนรูเชิงอนุรักษดานหมอนไหมและวัสดุยอมสี
(7) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ และ/หรือ งานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
คาตอบแทน 11,280.00 บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการการ เรื่อง คาตอบแทนของพนักงานราชการ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
/ระยะเวลา...

-3ระยะเวลาการจาง
ตั้งแตวันทําสัญญาจาง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
2. หรือเหตุอื่น ๆ ที่กําหนดไวในสัญญาจาง
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป (นับถึงวันรับสมัคร)
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญาเวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ : ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถิ่น สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขารับราชการ ทั้งนี้ตามหนังสือ
กรม สารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5
ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน
และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นดวย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตําแหนง เจาหนาที่การเกษตร
มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกันในสาชาวิชาเกษตร
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ อาคารที่ทําการศูนยหมอนไหม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตาก เลขที่ 93 หมูที่ 2 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา
จั งหวั ด ตาก ตั้ งแตวั น ที่ 26 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2560 – 30 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2560 ในวั น และเวลาราชการ
(08.30 – 16.30 น.) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท 055 – 896634-5
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถายครั้งเดียวไมเกิน
1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาแสดงผลการศึกษา ดังตอไปนี้
(2.1) สํ า เนาใบแสดงผลการศึ กษา (Transcript) ที่ แสดงวาเปนผู มี วุ ฒิ การศึ กษาตรงกั บ
ตําแหนงที่สมัคร จํานวน 2 ฉบับ
/(2.2) สําเนา...

-3(2.2) สําเนาใบประกาศนียบัตร ที่แสดงวาเปนผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
ในกรณี ที่ ไ มสามารถนํ า หลั ก ฐานการศึ ก ษาดั ง กลาวมายื่ น พรอมใบสมั ค รไดใหนํ า หนั ง สื อ รั บ รองที่
สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปด
รับสมัครมายื่นแทนได
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนถายดานหนาบัตรดานเดียว ที่ยังไมหมดอายุ จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกไมเกิน 1 เดือน โดยตองแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎก.พ. ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแก
- วัณโรคระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานใน
หนาที่ตามที่ก.พ.กําหนด
(6) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญการ
สมรส (ถามี)
(7) สําเนาใบผานการเกณฑทหาร จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
(8) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” โดยลงชื่อกํากับไวทุกหนา
ของสําเนาเอกสารดวย
3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือ
วุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และผูสมัครไมมีสิทธิเรียก
คาเสียหายใดๆ ได
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(1) กรมหมอนไหม โดย ศู น ยหมอนไหมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจาสิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ตาก จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ(สอบขอเขียน) ในวันที่
3 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ บอรดประชาสัมพันธศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ (ตาก) และทางเว็บไซต www.qsds.go.th/qssc_tak
หากมีขอสงสัยในคุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ สามารถติดตอสอบถามราย
ละเอียดไดที่ ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตาก หรือ หมายเลข
โทรศัพท 055 – 896634-5
ทั้งนี้ ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองนําบัตรประจําตัวผูเขาสอบ และบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรประจําตัวที่มีภาพถายซึ่งทางราชการออกให มาแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบดวย
/5. หลักเกณฑ...

-45. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครจะตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
1. ความรู
100
โดยวิธีสอบขอเขียน
1.1 ความรูความสามารถทั่วไป
- ทดสอบความสามรถทั่วไปและระเบียบที่
เกี่ยวของในการบริหารราชการ
1.2 ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
- ทดสอบความรูทางการเกษตรดานการปลูก
หมอนเลี้ยงไหม การถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร และความรูดานมาตรฐาน
เกี่ยวกับหมอนไหม
2. คุณสมบัติสวนบุคคล
100
โดยวิธีสัมภาษณ
2.1 ประสบการณทางดานการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
2.2 วิสัยทัศนของการปฏิบัติงาน
2.3 บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ
2.4 มนุษยสัมพันธและการประสานงาน
2.5 การคิดวิเคราะหและความคิดริเริ่มสรางสรรค
2.6 การสื่อสารโดยการพูด
2.7 การประเมินผลงานที่ประสบความสําเร็จในอดีต
รวม
200
6. เกณฑการตัดสิน
ผู ที่ จ ะถื อ วาเปนผู ที่ ผ านการเลื อ กสรรจะตองเปนผู ที่ ไ ดคะแนนในการประเมิ น ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60
ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไมต่ํากวารอยละ
60
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ไดคะแนนจากการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และหากคะแนน
ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เทากันอีก ใหพิจารณากําหนดเลือกผูที่ไดเลข
ประจําตัวกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
7. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
กรมหมอนไหม โดยศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ตาก จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอรดประชาสัมพันธศูนยหมอนไหมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ตาก) www.qsds.go.th/qssc_tak และทางเว็บไซต
/ http : ...

-5http://www.qsds.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2
ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือเปนอันยกเลิกตั้งแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันแลวแต
กรณี
8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
(1) ผูผานการเลือกสรรจะไดรับการจางตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการเลือกสรร
(2) ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจาง ตามที่กรมหมอนไหมกําหนด ณ ศูนยหมอนไหม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตาก
ในกรณีที่มีผูไดรับการเลือกสรรมากกวาจํานวนตําแหนงที่มี และภายหลังมีตําแหนงวางลักษณะ
เดียวกันหรือคลายคลึงกัน ณ ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตาก
อาจพิจารณาจัดจางผูที่ผานการเลือกสรรที่เหลืออยูดังกลาวหรือจะดําเนินการเลือกสรรใหมก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560

(นางสุมาลี ทองอราม)
ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมหมอนไหม

