
 
 

       
              

     ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
เรื่อง   รับสมคัรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
         นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป) และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
       ------------------------------------ 
 

  ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เจ้าพนักงาน 
การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป) และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
(จังหวัดชายแดนภาคใต้) ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนทีจ่ะได้รบั 
1.1   ตําแหนง่นักวิชาการคอมพิวเตอรป์ฏบิตักิาร 

        อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป 
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554  

1.2   ตําแหนง่นายช่างเครือ่งกลปฏบิตังิาน 
        อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป 
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554  

1.3   ตําแหนง่นายช่างเทคนิคปฏบิตังิาน 
        อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป 
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554  

1.4   ตําแหนง่เจ้าพนกังานการเงินและบญัชปีฏบิตัิงาน 
        อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป 
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554  

1.5   ตําแหนง่เจ้าพนกังานธุรการปฏบิตังิาน (ทั่วไป) 
        อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป 
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554  

1.6   ตําแหนง่เจ้าพนกังานธุรการปฏบิตังิาน (จังหวัดชายแดนภาคใต)้ 
        อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป 
ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554  
 
 
 
           2. จํานวน ...
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2. จํานวนตาํแหน่งว่างทีจ่ะบรรจุครั้งแรก 

2.1  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    จํานวน 2 อัตรา 
     2.2  ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    จํานวน 4 อัตรา 
     2.3  ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน    จํานวน 3 อัตรา 
     2.4  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   จํานวน 4 อัตรา 
     2.5  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป)   จํานวน 17 อัตรา 
     2.6  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จํานวน 2 อัตรา 

 

3. ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
 

4. คณุสมบตัิของผู้มีสทิธิสมัครสอบ 
4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปน้ี 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐ 
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราช 

บัญญติัน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ีหรือ 

ตามกฎหมายอ่ืน 
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ 
         ผู้ที่จะ ...
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  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)  
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ 
(9) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)  
ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแลว้ และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ 
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรบัผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ
ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญทีส่อบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เขา้สอบ 
แข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการได้ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 
ลงวันที่ 27 มถิุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

4.2 ผู้สมัครสอบตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบทา้ย 
ประกาศนี ้
 

5. การรบัสมัครสอบ 
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 13 กันยายน 2561 

ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามข้ันตอนดังน้ี 
(1) เปิดเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com หวัข้อ “รบัสมัครสอบแขง่ขันฯ” 
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด 

แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้ โดยอัตโนมัติ 
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหาก 

ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสือ่บันทึกข้อมูล   
      ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผูส้มัครสามารถ 
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมลูใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข 
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

5.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเ์ตอร ์บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ทกุสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวั่นที่ 24 สิงหาคม – 14 กนัยายน 2561 ภายในเวลาทําการของธนาคาร และใหเ้ก็บ
หลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ การรบัสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว 

5.3 ผู้สมัครต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหน่งละ จํานวน 330 บาท  
ซึ่งประกอบด้วย 

(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท 
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 

         ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคนืให้ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
5.4 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด 

เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ 
 
 
 
 
            6. เงื่อนไข ... 
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6. เงื่อนไขการสมัครสอบ 

6.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวและคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
6.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ของผู้มีสิทธิสมคัรสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ 
ภายในวันปดิรบัสมัครสอบ คือ วันที่ 13 กันยายน 2561 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
ขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

6.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง 
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ดังน้ัน หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมลูอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137 

6.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณทีี่ 
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไป 
ตามประกาศรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมคัรสอบครั้งน้ี 
มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
                          ในกรณทีีเ่ลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกบัหลกัฐานที่ใช้แสดงตน 
ในการเขา้ห้องสอบ จะไม่อนญุาตให้เข้าสอบโดยเดด็ขาด ยกเว้นกรณ ีชื่อ – นามสกลุของผู้สมัครสอบไม่ตรงกบั
หลกัฐานทีใ่ชแ้สดงตนในการเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลกัฐานอ่ืนทีท่างราชการออกให้ไปยืนยัน 
มิฉะนั้น จะไม่มีสทิธเิข้าหอ้งสอบ 
 

7. การประกาศรายชื่อผูส้มัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบเกี่ยวกบัการสอบ 
กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบ 

เก่ียวกับการสอบในวันที่ 21 กันยายน 2561 ทางเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com หัวขอ้ “การประกาศ 
รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบเกี่ยวกบัการสอบ” 

 

8. หลกัสตูรและวิธีการสอบ 
8.1 สอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

โดยจะทดสอบความรู้ความสามารถ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
8.2 สอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกบัตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

                                 กรมส่งเสริมการเกษตรจะทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกบัตําแหน่ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแขง่ขัน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มคีุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จําเป็นสาํหรับตําแหน่ง  
   ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเม่ือสอบผา่น 
การวัดความรูค้วามสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหนง่แล้ว จึงจะมีสทิธิเขา้สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 
 
            9. หลกัฐาน ...
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9. หลกัฐานทีต่้องนํามาย่ืนในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 
9.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม 

แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 × 1.5 น้ิว ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
9.2 ตําแหน่งนักวิชาการคอมพวิเตอรป์ฏบิตักิาร :  สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียน 

แสดงผลการศกึษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้อง 
สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ  
                                 ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏบิตังิาน นายช่างเทคนิคปฏบิตัิงาน เจ้าพนกังานการเงินและ 
บญัชปีฏบิตังิาน เจ้าพนกังานธุรการปฏบิตัิงาน (ทั่วไป) และตาํแหน่งเจ้าพนกังานธรุการปฏบิตัิงาน (จังหวัดชายแดน
ภาคใต้) : สําเนาประกาศนียบัตรและและสาํเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็น 
ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมคัร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน 
วันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 
                                  ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปรญิญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
ของสถานศกึษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรของสถานศึกษา 
น้ัน ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 13 กันยายน 2561 ในกรณีที่ไม่สามารถ 
นําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขา 
วิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมติัประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร 
มาย่ืนแทน 

                      ๙.๓  ตาํแหน่งนกัวิชาการคอมพิวเตอรป์ฏบิตักิาร : สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน 
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงานก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า จาํนวน 1 ฉบับ   
 ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏบิตังิาน นายช่างเทคนิคปฏบิตัิงาน เจ้าพนกังานการเงินและ 
บญัชปีฏบิตังิาน เจ้าพนกังานธุรการปฏบิตัิงาน (ทั่วไป) และตาํแหน่งเจ้าพนกังานธรุการปฏบิตัิงาน (จังหวัด
ชายแดนภาคใต้) : สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทัว่ไปของสํานักงานก.พ. ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือสงูกว่า จํานวน 1 ฉบับ   
                                 กรณีที่ผูส้มัครสอบใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
ของสํานักงาน ก.พ. ระดับที่สูงกว่า จะต้องแนบหลักฐานการศึกษาระดับที่สูงกว่าด้วย 
                           ๙.๔  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือช่ือ  
และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน ฉบับจริง และสําเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว จํานวน 1 ฉบับ  
พร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 

 ๙.๕  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล (ในกรณี  
ช่ือ – นามสกลุ ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ 

๙.๖  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ 
ตําแหน่ง และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
            สําเนา ... 
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รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการ 

หน่วยที่ 1 ตําแหนง่นกัวิชาการคอมพิวเตอรป์ฏบิตักิาร 
(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 16 สงิหาคม 2561) 

 
ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์   
กําหนดคุณลักษณะของเคร่ือง จัดระบบติดต้ัง เช่ือมโยงระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเก่ียวกับ 
ชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์ การจัดทําคู่มือการใช้คําสั่งต่าง ๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดต้ังและใช้เครื่องมือชุดคําสั่ง
สื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ 
และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์การให้คําปรึกษาแนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่บุคคล 
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม ่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

    (1)  ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไปได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

    (2)  ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยําและทันสมัย 
    (3)  ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความ 

ต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
    (4)  เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่งเพ่ือให้ระบบ 

ปฏิบัติการทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธิภาพ 
(6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมลู 

ของหน่วยงานท่ีไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรง 
ตามความต้องการของหน่วยงาน 

(7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพ่ือให้ได้ 
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 

(8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเคร่ือง การติดต้ังระบบเคร่ือง 
เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน 

(9) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย 
ไม่เหมาะสม ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กําหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย 
ของข้อมูลหรือระบบ 

(10) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลเพ่ือประกอบการออกใบอนุญาต เพ่ือให้การออกใบ 
อนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 
                2. ด้าน ...
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  2.  ด้านการวางแผน  
        วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด  
   3.  ด้านการประสานงาน  
        (1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด  
        (2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจรงิ แก่บุคคลหรอืหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
   4.  ด้านการบริการ  
                 (1)  ช่วยจัดทําคู่มือระบบและคู่มือผูใ้ช้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ดําเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่ 
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 

(3) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง 
ทางคอมพิวเตอร์ และ 

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี  
หรือสูงกว่า   
 
หลกัสตูรและวิธีการสอบเพือ่วัดความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเตม็ ๒๐๐ คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปน้ี 
  ความรู้เก่ียวกับออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบฐานข้อมูลด้วย SQL Language, 
ORACLE Language ความรู้เก่ียวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้เก่ียวกับภัยด้านคอมพิวเตอร์ การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

----------------------------- 
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รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการ 

หน่วยที่ 2 ตําแหนง่นายช่างเครื่องกลปฏบิตัิงาน 
(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 16 สงิหาคม 2561) 

 
ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
  ปฏิบัติงานสํารวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมแก้ไข บํารุงรักษา ประเมินราคาและปรับปรุงเคร่ืองจักรกล
การเกษตร เครื่องยนต์เกษตร ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์และงานด้านเครื่องกล ประเมินราคาเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทําการเกษตร ระบบโรงเรือนเพาะปลูก ควบคุมการทํางานและแก้ไขข้อขัดข้องของเคร่ืองจักรกล
การเกษตรในระหว่างปฏิบัติงาน จัดเก็บและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตร เครื่องยนต์เกษตรให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้งาน เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร ติดต้ังระบบการให้นํ้าพืช ป๊ัมนํ้า
การเกษตร ติดตามงานโครงการ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
โดยสามารถประจําหน่วยงานในต่างจังหวัดได้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

    (1)  ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรบัปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 

(2)  ดําเนินการออกแบบ เขยีนแบบเคร่ืองกล การผลิตช้ินส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ติดต้ังทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเคร่ืองกล 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน 

    (3)  สํารวจ รวบรวมข้อมูล จัดทําสถิติ ประวัติการบํารุงรักษา การซอ่มเครื่องจักรกล 
เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐานสาํหรับนําไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน 
  2.  ด้านการบริการ  
                 (1)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
                          (2)  ให้คําแนะนําและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ 
ในการทํางาน 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล  
หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และ   
                     ๒.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า   
 
 
 
 
 
 
              หลกัสตูร ...
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หลกัสตูรและวิธีการสอบเพือ่วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเตม็ 200 คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะ โดยวิธีสอบข้อเขียนและทดสอบปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
สอบข้อเขียน (100 คะแนน) 

   ความรู้เก่ียวกับวิธีการใช้และบํารุงรักษา การซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร แทรกเตอร์เพ่ือ
การเกษตร เครื่องยนต์ต้นกําลังทางการเกษตร เครื่องมือช่าง อุปกรณ์พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ เครื่องมือแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร การติดต้ัง ใช้งาน บํารุงรักษา ซ่อมแซมป๊ัมนํ้าทางการเกษตร การติดต้ังระบบให้นํ้าทางการ
เกษตร และความรู้พ้ืนฐานการบํารุงรักษา ซอ่มแซมรถยนต์ โรงเรือนเกษตร 

ทดสอบปฏบิตั ิ(100 คะแนน) 
  ทดสอบทักษะเก่ียวกับการซ่อมบํารุงและการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร และระบบให้นํ้า 
ทางการเกษตร      
 
 

----------------------------- 
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รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการ 

หน่วยที่ 3 ตําแหนง่นายช่างเทคนิคปฏบิตังิาน 
(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 16 สงิหาคม 2561) 

 
ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซึ่งมีลกัษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ 
ดัดแปลง ติดต้ัง และบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครือ่งใช้ที่เก่ียวกับไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร คํานวณราคา 
และประมาณราคาในการดําเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

    (1)  สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดต้ัง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการ 
ใช้งาน ดูแล บํารุงรักษา และใช้งานเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เครือ่งจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
ระบบไฟฟ้าสื่อสารและคมนาคม ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายใน
และภายนอก 

(2) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน  
บํารุงรักษา 
  2.  ด้านการบริการ 
        (1)  ใหค้ําแนะนํา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ 
ภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสทิธิภาพ 

(2) ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(3) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ   
                    ๒.   เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า   
 
หลกัสตูรและวิธีการสอบเพือ่วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเตม็ 200 คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปน้ี 
ความรู้พ้ืนฐานวิชาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์และการคํานวณ การออกแบบวงจรไฟฟ้าและ 

อิเล็กทรอนิกสเ์บ้ืองต้น การใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือช่าง และเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทางไฟฟ้าต่าง ๆ ความรู้พ้ืนฐาน 
งานโยธา และความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
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รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการ 

หน่วยที่ 4 ตําแหนง่เจ้าพนักงานการเงนิและบญัชปีฏบิตัิงาน  
(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 16 สงิหาคม 2561) 

 
ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมลีักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณและ 
การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทํารายงานการบัญชี  
รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการขอจัดต้ังงบประมาณ รายรับ-จ่ายประจําปี ทําหนังสือช้ีแจงโต้ตอบ  
ด้านงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

    (1)  จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งานเป็นไป 
ตามเป้าหมายที่กําหนด 

    (2)  รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการทํางบประมาณ 
ประจําปีของหน่วยงาน 

(3) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน  
(4) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชาชนทั่วไป 

เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทํางาน 
ของหน่วยงาน 
  2.  ด้านการบริการ  
                 (1)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา ช้ีแจงเกีย่วกับการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญแก่ผูท้ี่สนใจ 

(2) ประสานงานในกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือ 
ขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ   
                     2.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า   
 
หลกัสตูรและวิธีการสอบเพือ่วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเตม็ 200 คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปน้ี 
ความรู้เก่ียวกับหลักการบัญชีเบ้ืองต้น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการ 

หน่วยที่ 5 ตําแหนง่เจ้าพนักงานธุรการปฏบิตังิาน (ทั่วไป)  
(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 16 สงิหาคม 2561) 

 
ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบัญชี งานการเงินและงานพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เก่ียวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธ์ิ ในทรัพย์สินของ 
ทางราชการ การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสาํคัญ
ของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงาน 
การประชุม และปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ 
หลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการขอจัดต้ังงบประมาณ 
รายรับ-รายจ่ายประจําปี ทําหนังสือช้ีแจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ในทุกพ้ืนที ่ยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล 
และจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบา้ย้อย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

     (1)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ 
โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดําเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและม ี
หลักฐานตรวจสอบได้ 

 (2)  รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

 (3)  ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ทีม่ีคุณภาพไว้ใช้งาน 
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 (4)  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน  
 (5)  รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือ 

นําไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
  2.  ด้านการบริการ  
                 (1)  ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

(2)  ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
ต่อไป 
 
 
 
 
 
         คณุสมบตัิ ...
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คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ                      
   ๒.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า   
 
หลกัสตูรและวิธีการสอบเพือ่วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเตม็ 200 คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปน้ี 
   ความรู้เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
หลักการบัญชีเบ้ืองต้น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ 
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน 
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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- 15 - 

  
รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการ 
หน่วยที่ 6 ตําแหนง่เจ้าพนักงานธุรการปฏบิตังิาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 16 สงิหาคม 2561) 

 
ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบัญชี งานการเงินและงานพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เก่ียวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธ์ิ ในทรัพย์สินของ 
ทางราชการ การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสาํคัญ
ของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงาน 
การประชุม และปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ 
หลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการขอจัดต้ังงบประมาณ 
รายรับ-รายจ่ายประจําปี ทําหนังสือช้ีแจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และ 
จังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบา้ย้อย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

     (1)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ 
โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดําเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและม ี
หลักฐานตรวจสอบได้ 

 (2)  รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

 (3)  ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ทีม่ีคุณภาพไว้ใช้งาน 
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 (4)  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน  
 (5)  รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือ 

นําไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
  2.  ด้านการบริการ  
                 (1)  ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

(2)  ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
ต่อไป 
 
 
 
 
 
         คณุสมบตัิ ...



- 16 - 

  
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

1.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ                      
   ๒.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า   
 
หลกัสตูรและวิธีการสอบเพือ่วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเตม็ 200 คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปน้ี 
  ความรู้เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
หลักการบัญชีเบ้ืองต้น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ 
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน 
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

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




