
             

ประกาศ  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   

ในต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
 

----------------------------------- 
 

  ด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕54  
และค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 232/2550  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 เรื่อง มอบอ านาจให้ปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับพนักงานราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ชื่อต าแหน่ง  
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  จ านวน  1  อัตรา 
1.2 กลุ่มงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน  

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

 2. สิทธิประโยชน์ 
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 

พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554                   
 
 3. ระยะเวลาการจ้าง 

ระยะเวลาการจ้าง  1 กรกฎาคม ๒๕๕7 - ๓๐ กันยายน ๒๕๕9  โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
 ๑.  ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
 ๒.  หรือเหตุอื่น ๆ  ที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

4. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
     4.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์  และเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
 (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน            
                ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
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          (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน 
                           พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง    
     อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น 
     ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 
หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน า
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  
ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตรายโรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติด
ให้โทษและโรคพิษสุราเรื้อรังมายื่นด้วย 
     4.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

            ก าหนดตามเอกสารแนบท้าย 

5. การรับสมัคร 
     5.๑  วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร 
            ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ  อาคารอ านวยการ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ตั้งแต่วันที ่12 - 20 
มิถุนายน ๒๕๕7  ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  100  บาท 

 เมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น 

      5.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕×๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 

 (๒)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา  ตัวอย่างเช่น  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียน
แสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ  โดยจะต้อง
ส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๕7   

 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร  ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 (๔)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยนชือ่ - สกุล  

(ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๕)  ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร  (สด.๘  หรือ  สด.๔๓ เป็นต้น)  หรือ

ได้รับการยกเว้น  จ านวน ๑ ฉบับ  (ถ้ามี) 
(๖)  หนังสือรับรองการผ่านงาน  เพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์  จ านวน ๑ ฉบับ  (ถ้ามี) 
ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
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     5.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  
ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า 
ด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัคร
สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครัง้นี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)  จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใน 
การสมัครสอบด้วย 

 6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และ
ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี(พนัธ์ุพืชเพาะเลี้ยง) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน 
ในวันที ่23 มิถุนายน  ๒๕๕7  ณ อาคารอ านวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด
สุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)  

 7.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี ๑  การประเมินสมรรถนะของต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
ประเมิน
ครั้งที ่

สมรรถนะ คะแนนเต็ม 
วิธี 

การประเมิน 
๑ ความรู้ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่ง   

(ดูรายละเอียดแนบท้าย) 
๒๐๐ สอบ

ข้อเขียน 
๒ สมรรถนะ คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจ าเป็นกับงาน 

ที่จะปฏิบัติงาน เช่น การวางแผนปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ   
มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ 

๑๐๐ สัมภาษณ์ 

 ๓๐๐  

ศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จะด าเนินการ
ประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ก่อน  และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒  ต่อไป 

 8. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละ
สมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนรวมที่สอบได้  หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนน
สอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน
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มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 

9. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)  จะประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ  ณ หน่วยงานที่ท่านสมัคร และทาง http://aopdt01.doae.go.th  
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว  ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือ
นับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ๑.  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ก าหนด 
  ๒.  ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น 
  ๓. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  
และแสดงว่าไมเ่ป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  มายื่นด้วย 
  ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งที่มี   และภายหลังมีต าแหน่งว่าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

        ประกาศ  ณ  วันที่   2   เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7 
        
 
 

 

          (นายมงคล  ถนนแก้ว) 
                                                       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
                                     จังหวัดสุพรรณบุรี  (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
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