ประกาศ กรมหม่อนไหม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้ว ยกรมหม่อ นไหม โดยศูน ย์ห ม่อ นไหมเฉลิม พระเกีย รติส มเด็จ พระนางเจ้า สิร ิก ิต ิ้
พระบรมราชินีนาถ สุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญ ญาจ้าง
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕ษ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคำสั่งกรมหม่อนไหมที่ ๓๕/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องมอบอำนาจให้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ขื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงาน
เทคนิค
ขื่อตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่วยงานศึกษาวิจัย พัฒนาหม่อนไหม
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตหม่อนไหมพันธ์ดี
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับส่งเสริมการเกษตรด้านหม่อนไหม
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
๑ อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ ๑๓,๘๐๐ บาท
สิทธิประโยชน่
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙ ) พ.ศ. ๒๕๖๑
ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งชองผู้มีสิทธิเช้ารับการเลือกสรร
๒.® คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปีดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔)ไม่เป็น...

(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิต
พื่นเพืเอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
การเมือง

(๔) ไม,เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

(๖) ไม่เป็น ผู้เคยต้องรับ โทษจำคุก โดยคำพิพ ากษาถึงที่ส ุดให้จำคุก เพราะการกระทำ
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง ที่ปรากฏอาการเด่นซัดหรือรุนแรง หรืออุปสรรคต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
(๙) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรที่เป็นเพศขายจะต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
(๑๐) ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ชองส่วนราชการ พนักงาบหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างส่วนท้องถิ่น
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางการไม่สามารถรับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับราชการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/ ๒๔0๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๔๐๑ และตามความในข้อ ๔ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ้ พระบรมราชินีนาถ สุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๖๓
ในวัน และเวลาราชการ (ภาคเข้า เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่า ย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๔๑ ๑๓๙๓
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๔ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายครั้ง
เดียวไม,เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปีดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา
(๒.๑) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
จำนวน ๑ ฉบับ
(๒.๒) สำเนาใบประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
ในกรณีที่ไม1สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครไต้ให้นำหนังสือ
รับรองที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจบ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กำหนดวันปีดรับสมัครมายื่นแทนได้

-๓(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม,เกิน ๑ เดือน โดยต้องแสดงว่าไม,เป็นโรคต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๓๔ ซึ่งได้แก่
(๔.๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔.๒) วัณโรคระยะอันตราย
(๔.๓) โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รักเกียจแก่สังคม
(๔.๔) โรคติดยาเสพติด
(๔.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ฉบับ
หลักฐานอื่น (ถ้ามี)
(๑) ใบเปลี่ยนซื่อ - สกุล (ในกรณีที่ซื่อตัว - ซื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
(๒) หนังสือรับรองการผ่านงาน
ทั้งบี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง “สำเนาถูก ต้อง” โดยลงซื่อ กำกับไว้
ทุกหน้าของสำเนาเอกสารด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดซอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับ สมัค รจริง และจะต้อ งกรอก
รายละเอีย ดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไมมัสิทธิ
สมัครตามประกาศด้งกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครนั้นเป็นโมฆะ
๔. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังบี้
กรมหม่อนไหมโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ้ พระบรมราซินีนาถ
สุรินทร์ จะประกาศรายซื่อ ผู้ม ีส ิท ธิเข้ารับ การประเมิน ความรู้ค วามสามารถทัก ษะและสมรรถนะและกำหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ฯ ในวันที่ ๙ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตี้ พระบรมราซินีนาถ สุรินทร์ และทางเว็บไซต์ เา1±เวร://ชุรปร.3๐.ปา/ก6พ0เร50รโท/หัวข้อรับสมัครงาน
หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๔๔๑ ๑๓๙๓
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับ การประเมิน สมรรถนะจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจำตัว
ประซาซนหรือบัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายซึ่งทางราขการออกให้ มาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย

๔. หลักเกณฑ์...

๕. หลกเกณฑและวธการเลอกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ด้วยการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คะแนนเต็ม
๑๐๐

วิธีการประเมิน
สอบข้อเชียน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

๑ .

การประเมินครั้งที่ ๒
๒. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
รวม

๒๐๐

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ'พระ'นางเจ้าสิริกิตี้ พระบรมราชินีนาถ สุรินทร์ จะดำเนินการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่'จะถือ'ว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร'ในครั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะตามข้อ ๑. และ ๒. รวมแล้วไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
๗. การประกาศรายซื่อและการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ้ พระบรมราชินีนาถ
สุรินทร์ จะประกาศรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตามลำดับคะแนนสอบ ณ ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริทิต พระบรมราชินีนาถ สุรินทร์ และทางเว็บไซต์ เาแเวร//ชุรปร-ฐอ-ปา/ก6พชุรร0รโก/
หัว ข้อ รับ สมัค รงาน โดยบัญ ชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็น อัน ยกเลิกหรือสิ้น ผลไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มลี ักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทำสัญ ญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
(๑) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีผ่านการเลือกสรร และต้องรายงานตัว
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริทิติ้ พระบรมราชินีนาถ สุรินทร์
(๒) ผู้ผ ่า นการเลือ กสรรจะต้อ งทำสัญ ญาจ้า ง ตามที่กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริทิติ้ พระบรมราชินีนาถ สุรินทร์ กำหนด
ประกาศ ณ วันที่ อ ^ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางจิตติพร จินดาแก้ว)
ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริทิต พระบรมราชินีนาถ สุรินทร์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม

