
 
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
....................................... 

  ดวยสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรมสงเสริมการเกษตร ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัด
จางเปนพนักงานราชการ ประเภทท่ัวไป ในตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2547 ประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุม
งาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2555 และหนังสือคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ ท่ี นร 1008.3.2/924 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2548 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการ ประเภทท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ช่ือตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
1.1 ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
       - นักวิชาการสงเสริมการเกษตร กลุมงานบริหารท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา (ปฏิบัติราชการสํานักงาน 

เกษตรอําเภอ) 
1.2 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
 1. รวบรวมขอมูลศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับงานสงเสริมการเกษตร 

         2. การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ดานการผลิตพืช ปศุสัตว และประมง ไดแก การจัดระบบ  
เกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การสงเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมเกษตร 

3. การประสานงาน การบริการวิชาการดานการจัดการผลิตผานศูนยบริการและถายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตร 

4. ใหคําแนะนําและบริการขอมูลดานการเกษตร 
5. การพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรและพัฒนาครอบครัวเกษตรกร 
6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

1.3 คาตอบแทนท่ีไดรับ 
       - คาตอบแทน เดือนละ 14,020 บาท 

 สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
1.4 ระยะเวลาการจาง 

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 – 30 กันยายน 2559 โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 
1. ภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ 
2 .หรือเหตุอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญาจาง 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
     (1) มีสัญชาติไทย 
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        (2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
                 (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
           (4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน  
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
       (5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีใน  
พรรคการเมือง 
        (6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม  
อันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม     
         (7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน  
ของรัฐ 
        หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการสวน
ทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535) ไดแก โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ี
รังเกียจแกสังคม โรคติดยาเสพติดใหโทษ และโรคพิษสุราเรื้อรังมายื่นดวย 
         สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขารับการเลือกสรรเปน
พนักงานราชการท่ัวไปได ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538  

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

- ไดรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการเกษตร หรือวิทยาศาสตรท่ีใชในการเกษตร หรือ 
บริหารธุรกิจเกษตร หรือเศรษฐศาสตรเกษตร หรือคหกรรมศาสตร หรือวิทยาศาสตรการอาหาร หรือทาง
อุตสาหกรรมเกษตร และหรือทางสังคมศาสตรดานพัฒนาชุมชน ไดแก การพัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน  
บริหารการพัฒนาชุมชน การจัดการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม การจัดการทางพัฒนาสังคม เทคโนโลยีชนบท 
สังคมวิทยาชนบท ภูมิศาสตรชุมชน ทฤษฎีการสื่อสารบริการชุมชน 

3. การรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
        ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานเกษตรจังหวัด
จันทบุรี ถนนทาแฉลบ ตําบลตลาด อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตั้งแตวันท่ี 22 ตุลาคม 2555  
ถึงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ 
 3.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
       (1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว โดยถายไมเกิน 1 ป (นับถึง  
วันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 

      (2) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอยางเชน ระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวน 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติภายในวันเปดรับสมัคร คือวันท่ี 21 ตุลาคม 2555 
             ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซ่ึง
จะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 
       (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ  
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       (4) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล 
(ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการรับสมัครไมตรงกัน อยางละ 1 ฉบับ 
       (5) สําเนาหลักฐานท่ีแสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เปนตน) หรือไดรับการ
ยกเวน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 
       (6) หนังสือรับรองการผานงาน เพ่ือใชประกอบการสอบสัมภาษณ จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)  
        ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย  
 3.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
       ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใน
ใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวา
ดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะ
สําหรับผูนั้น 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน
สมรรถนะ 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน 
เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรู ทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนง 
    - มีความรูในวิชาเก่ียวกับการสงเสริมการเกษตรอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 
    - มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 
2547 และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืน ท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 
    - มีความรูท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 
    - มีความสามารถในการสํารวจขอมูล ศึกษา วิเคราะหปญหา และสรุป
เหตุผล 
    - มีทักษะในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
    - มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟง และชี้แจงผูอ่ืนอยางเหมาะสม 
    - มีทักษะในการใชเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาท่ี และ
ความรับผิดชอบของตําแหนง 

100 สอบขอเขียน 

2. สมรรถนะคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมหรือจําเปนกับงานท่ีจะ
ปฏิบัติงาน เชน การวางแผนปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มีความอดทน 

เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ 

100 สัมภาษณ 
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6. เกณฑการตัดสิน 
 ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ไมต่ํากวารอยละ 60 
 ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานเกณฑการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ  
แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60 
 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได หากคะแนนเทากันจะใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอน
เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
 การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี โดย
บัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด 1 ป นับแตวันข้ึนบัญชี 

8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีกรมสงเสริมการเกษตรกําหนด  
 
      ประกาศ  ณ  วันท่ี          ตุลาคม  พ.ศ. 2555 
 
 
 
           (นายปยะ ปกเกตุ) 
           นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

      เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
         อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

 
 
 


