(สําเนา)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรและตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกํากับดูแล
ของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท)
-----------------------------------ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณ สมบั ติเฉพาะงานและคุณ สมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํา
กรอบอั ต รากํ า ลั งพนั ก งานราชการ ลงวั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 และคํ า สั่ ง กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
ที่ 886/2557 ลงวั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2557 เรื่ อ ง มอบอํ า นาจให้ ผู้ อํ า นวยการกองการเจ้ า หน้ า ที่
และผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการจัดทําสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตําแหน่ง/อัตราว่างที่จะจัดจ้างครัง้ แรก
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
จํานวน 3 อัตรา
กลุ่มงานบริการ
- เจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน 4 อัตรา
ปฏิบ ัต ิง านในหน่ว ยงานของกรมส่ง เสริม การเกษตรในพื ้น ที ่กํ า กับ ดูแ ล
ของสํา นัก งานส่ง เสริม และพัฒ นาการเกษตรที่ 1 จัง หวัด ชัย นาท ได้แ ก่ จัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา
จั ง หวั ด นนทบุรี จัง หวั ด ปทุม ธานี จัง หวัด สระบุรี จัง หวั ด ลพบุรี จั ง หวั ด สิง ห์บ ุรี จัง หวัด ชัย นาท
และจังหวัดอ่างทอง
1.2 กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
2. สิทธิประโยชน์
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
3. ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และต่อสัญญาจ้าง
ครั้งละไม่เกิน 4 ปี
4. คุณสมบัติ ...

-24. คุณสมบัตทิ วั่ ไปและคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสทิ ธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
4.1 คุณสมบัตทิ วั่ ไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร และไม่เกิน 60 ปี
บริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่ าํ สัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่ รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
5. การรับสมัคร
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 2
มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ https://doae1.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคล
เพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป (ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 1 จังหวัดชัยนาท)”
(2) กรอกข้อความให้ถกู ต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาํ หนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้ โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหาก
ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสือ่ บันทึกข้อมูล
ในกรณี ...

-3ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
5.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุ ก สาขาทั่ วประเทศ ตั้ งแต่ วัน ที่ 23 ธัน วาคม 2562 – 3 มกราคม 2563 ภายในเวลาทํ าการของ
ธนาคาร และให้ เก็ บ หลั ก ฐานการชํ า ระเงิ น ไว้ ด้ ว ย ทั้ ง นี้ การรั บ สมั ค รสอบจะมี ผ ลสมบู ร ณ์ เมื่ อ ชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว
5.3 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียมการสมัครเมื่อชําระแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.4 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวผู้สมัคร โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวผู้สมัคร ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร
ที่ มี เลขประจํ าตัวผู้ ส มั ครได้ ท างอิน เตอร์เน็ ตที่ เว็บ ไซต์ https://doae1.thaijobjob.com ตั้งแต่วัน ที่ 10
มกราคม 2563 เป็นต้นไป และสําหรับใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ผู้สมัครนํามายื่นในวันเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในกรณีที่เป็นผู้สอบผ่าน
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
6. เงื่อนไขในการรับสมัคร
6.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถเลือกสมัครได้เพียง
ตําแหน่งเดียวและครัง้ เดียวเท่านัน้ เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
6.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 2 มกราคม 2563 ทั้งนี้ การสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
6.3 การสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิด
ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
6.4 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่น
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จึงไม่มีสิท ธิได้รับการขึ้นบัญ ชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
7. การประกาศ ...

-47. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทั ก ษะ และสมรรถนะ และกํ า หนดวั น เวลา สถานที่ ใ นการประเมิ น ในวั น ที่ 10 มกราคม 2563
ทางเว็บไซต์ https://doae1.thaijobjob.com และทางเว็บไซต์สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จังหวัดชัยนาท (http://www.cdoae.doae.go.th)
8. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
8.1 ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธี
การประเมินสมรรถนะ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
8.2 กรมส่งเสริมการเกษตร จะดําเนินการประเมินครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมิน
ในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป
9. หลักฐานทีต่ ้องยื่นในวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรรถนะ
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
9.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ
และมีเ ลขประจําตั ว ประชาชน 13 หลั ก ระบุ ชั ดเจนเท่ านั้ น ฉบับ จริง และสํา เนาภาพถ่ า ยบั ตรดั งกล่ า ว
จํานวน 1 ฉบับ
9.2 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
9.3 สํ าเนาปริ ญ ญาบั ต ร (กรณี ส มั ค รตํ าแหน่ งนั ก วิ ช าการส่ งเสริ ม การเกษตร) หรื อ
ประกาศนียบัตร (กรณีสมัครตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ) และสําเนาแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 2 มกราคม 2563
ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถนํ าหลั กฐานการศึ ก ษาดั งกล่าวมายื่ น พร้อมใบสมัค รสอบได้
ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญา
บัตรหรือประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 2 มกราคม 2563 มายื่นแทน
จํานวน 2 ฉบับ
9.4 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
9.5 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชอื่ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
9.6 สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43 หรือได้รับ
การยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ
9.7 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่
และระบุเลขประจําตัวผู้สมัครกํากับไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร
10. เกณฑ์ ...

-510. เกณฑ์การตัดสิน
10.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
10.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
10.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ความสามารถ
ทั กษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ ง จะเรียงลํ าดั บที่ จากผู้ ที่ ได้ คะแนนการประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และ
สมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และ
หากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลข
ประจําตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
11. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชือ่ ผู้ผา่ นการเลือกสรร
กรมส่ งเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการเลื อกสรรตามลําดับคะแนนสอบ
ทางเว็บไซต์ https://doae1.thaijobjob.com และทางเว็บไซต์สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จังหวัดชัยนาท (http://www.cdoae.doae.go.th) โดยบัญ ชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป
เมื่ อ เลื อ กสรรครบกํ า หนด 2 ปี นั บ แต่ วั น ขึ้ น บั ญ ชี แต่ ถ้ า มี ก ารสรรหาและเลื อ กสรรอย่ า งเดี ย วกั น นี้ อี ก
และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
12. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ ่านการเลือกสรร
12.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างตามลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โดยได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2
12.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างในหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
ในพื้ นที่ กํ า กั บดู แลของสํ านั กงานส่ งเสริ ม และพั ฒ นาการเกษ ตรที่ 1 จั ง หวั ด ชั ยนาท ได้ แก่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอ่างทอง
12.3 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนด
12.4 ในวันที่ทําสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
13. การขอใช้ ...

-613. การขอใช้บญ
ั ชีผผู้ ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ
ในกรณี ที่ มีตําแหน่งว่างเพิ่ มในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และมีคุณ สมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับตําแหน่งที่ได้มีการประกาศขึ้นบัญ ชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรร กรมส่งเสริมการเกษตรอาจเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรไปรับการจัดจ้างในตําแหน่งที่ว่างอยู่นั้น
ในหน่ ว ยงานพื้ น ที่ เดี ย วกั น หรื อ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ของกรมส่ ง เสริ ม การเกษตรได้ ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ ไม่ ไปรั บ การจั ด จ้ า ง
ในหน่วยงานผู้ขอใช้บัญชี จะยังคงมีสิทธิได้รับการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของหน่วยงานเจ้าของบัญชี
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและที่กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

กุลฤดี พัฒนะอิ่ม
(นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

สําเนาถูกต้อง
คมกฤช อุทะโก
(นายคมกฤช อุทะโก)
ผู้อํานวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร

ชิตาภา ร่าง/พิมพ์/

ตรวจ

-7รายละเอียดเกีย่ วกับตําแหน่งทีร่ บั สมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562)
ชื่อตําแหน่ง
กลุ่มงาน
ค่าตอบแทน
อัตราว่าง
ระยะเวลาการจ้าง
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
บริหารทั่วไป
18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
จํานวน 3 อัตรา
ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี

ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
วางแผน และวิจัย การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาด
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้ด้านการเกษตร การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการพัฒนากลุ่มให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนเกษตร การให้บริการทางวิชาการ ให้คําปรึกษา
แนะนํา การจัดการการผลิตในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการ
จัดการอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา
หรือทางโภชนศาสตร์
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร
ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์
- สาขาสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร

-8หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
1. การประเมินครั้งที่ 1
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน การวางแผน
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ข้อมูลสถานการณ์การผลิต และตลาดสินค้าเกษตร
1.2 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการผลผลิตในพื้นที่ การจัดระบบเกษตรกรรม
การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจเกษตร และอุตสาหกรรม
เกษตร
1.3 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตร วิสาหกิจชุมชน และ
เครือข่าย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการกลุ่มและเครือข่ายของเกษตรกร และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

คะแนน
เต็ม
(100)

2. การประเมินครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ทอี่ าจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง

(100)

รวม

(200)

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
(ปรนัย 100 ข้อ)

สอบสัมภาษณ์

-9รายละเอียดเกีย่ วกับตําแหน่งทีร่ บั สมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
(ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562)
ชื่อตําแหน่ง
กลุ่มงาน
ค่าตอบแทน
อัตราว่าง
ระยะเวลาการจ้าง
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ

เจ้าพนักงานธุรการ
บริการ
13,800 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
จํานวน 4 อัตรา
ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี

ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบัญชี งานการเงินและงานพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ ปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ การร่าง โต้ ต อบ บั น ทึ ก ย่อ เรื่อ ง ตรวจทานหนั งสือ การดําเนิ น การเกี่ยวกั บ เอกสารสิท ธิ์
ในทรัพย์สินของทางราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
และเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม
และจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญ ชีทั่วไปของ
ส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจําปี ทําหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบั ญ ชี สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิ ชาการจัด การทั่ วไป
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิ วเตอร์กราฟิ ก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

- 10 หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
1. การประเมินครั้งที่ 1
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
2. การประเมินครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่าง
อื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
รวม

คะแนน
เต็ม
(100)

(100)

(200)

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
(ปรนัย 100
ข้อ)

สอบสัมภาษณ์

อัตราว่างพนักงานราชการ
ในหน่วยงานกํากับดูแลของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ลําดับที่
ตําแหน่ง
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
1
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
2
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
3
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
1
เจ้าพนักงานธุรการ
2
เจ้าพนักงานธุรการ
3
เจ้าพนักงานธุรการ
4
เจ้าพนักงานธุรการ

ตําแหน่งเลขที่

หน่วยงาน

2244
1057
2046

สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
สํานักงานเกษตรอําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

2054
2227
2031
1061

สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
สํานักงานเกษตรอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
สํานักงานเกษตรอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ

