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     ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 

                เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง 
                นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
       ------------------------------------ 
 

  ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนทีจ่ะได้รบั 
1.1   ตําแหนง่นักทรพัยากรบคุคลปฏบิตักิาร 

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

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

2. จํานวนตาํแหน่งว่างทีจ่ะบรรจุครั้งแรก 
2.1  ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     จํานวน 3 อัตรา 

     2.2  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   จํานวน 1 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) เป็นคน ...
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(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 

บัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ีหรือ 

ตามกฎหมายอ่ืน 
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ 
  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 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน - 11 

ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังน้ี 
(1) เปิดเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com หวัข้อ “รบัสมัครสอบแขง่ขันฯ” 
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด 

แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้ โดยอัตโนมัติ 
 

    (3)  พิมพ์ ...
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(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหาก 
ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสือ่บันทึกข้อมูล   
      ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผูส้มัครสามารถ 
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมลูใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข 
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

5.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเ์ตอร ์บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ทกุสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวั่นที่ 19 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2561 ภายในเวลาทาํการของธนาคาร และ 
ให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ การรบัสมัครสอบจะมีผลสมบรูณ์ 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. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
6.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวและคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
6.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ของผู้มีสิทธิสมคัรสอบ ในข้อ 4.2 โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ 
ภายในวันปดิรบัสมัครสอบ คือ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร 
ของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น
เป็นเกณฑ์ 

6.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรองความถูกต้อง 
ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ัน  
หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 137 

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

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

เก่ียวกับการสอบในวันที่ 14 ธันวาคม 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. หลกัฐานทีต่้องนํามาย่ืนในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 
9.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม 

แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 × 1.5 น้ิว ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
9.2 สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)    

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมคัร  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปรญิญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 11 ธนัวาคม 2561 
                           ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รบัอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทน 

                      ๙.๓  สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน  
ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสงูกว่า จํานวน 1 ฉบับ กรณีทีผู่้สมัครสอบใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัด 
ความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี จะต้องแนบหลักฐานการศึกษา 
ระดับที่สูงกว่าด้วย 
                           ๙.๔  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือช่ือ  
และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน ฉบับจริง และสําเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว จํานวน 1 ฉบับ  
พร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
 
             9.5 สําเนา ...
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 ๙.๕  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ในกรณ ี 
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 
สําเนาเอกสารทกุฉบบัใหผู้้สมัครสอบเขียนคํารบัรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ วันที ่

และระบเุลขประจําตัวสอบกาํกบัไว้มุมบนด้านขวาทกุหน้าของสําเนาเอกสาร 
   อน่ึง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานการศึกษาและเอกสารการสมัครสอบมีคุณสมบัติ 
ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมคัรสอบ กรมสง่เสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบคร้ังน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการบรรจุ 
และแต่งต้ัง และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิน้ 
 

                    ๑๐. เกณฑ์การตดัสิน 
                           ผูส้อบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง จะต้องได้คะแนน   
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และผูส้อบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ ทั้งน้ี จะคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย  
 

11.  การขึน้บญัชผีู้สอบแข่งขันได ้
         กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลําดับคะแนนรวม
ของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขนัเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งจาก
มากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผูท้ี่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า  
แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก 
            การขึ้นบัญชีผู้สอบแขง่ขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่วันประกาศขึ้น
บัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันน้ีอีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ในครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก    
 

12.   การบรรจุและแต่งตั้ง 
                 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับ 

เงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ตามท่ีระบุไว้ในขอ้ 1 
 
        13. การรบัโอน ...
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13.    การรบัโอนผู้สอบแข่งขนัได ้
กรมส่งเสริมการเกษตรไม่รับโอน ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ 

ทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น  
  

  กรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค 
ดังน้ัน หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เขา้รับราชการหรือมีพฤติการณ์ในทํานองเดียวกันน้ี 
โปรดอย่าได้หลงเช่ือ และแจง้ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบด้วย  
 

       ประกาศ ณ วันที่ 9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ตรวจ 

 

(ลงนาม)  ว่าที่ ร.ต. สมสวย  ปัญญาสทิธ์ิ 
 

      (สมสวย  ปัญญาสทิธ์ิ) 
       รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
       อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

สําเนาถูกต้อง 
 
 

คมกฤช อุทะโก 
 

(นายคมกฤช  อุทะโก) 
ผู้อํานวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 1 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร 
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รายละเอียดเกีย่วกบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคุคลเขา้รบัราชการ 

ในตําแหน่งนกัทรพัยากรบคุคลปฏบิตักิาร 
(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561) 

 
ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบมาตรฐาน หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง การสรรหา การบรรจุ 
และการแต่งต้ัง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอ่ืน การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
การออกจากราชการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

(1)  ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ 
การจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ 

(2)  ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการดําเนินงาน 
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(3)  ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการกําหนดความต้องการและ 
ความจําเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอด
ความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผน 
และเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสว่นราชการและแผนการจัดสรรทุนการศึกษา 
และการฝึกอบรม 

(4)  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพ่ือประกอบการกําหนดตําแหน่งและวางแผน 
อัตรากําลังของส่วนราชการ 

(5)  ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 

(6) ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังผู้มีความรู้ 
ความสามารถให้ดํารงตําแหน่ง 
 2.  ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด 

ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบรกิาร 

(1) ให้คําแนะนํา ช้ีแจง ตอบปัญหาเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ  
พนักงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
  
          (2) ให้บริการ ... 
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(2) ให้บริการข้อมลู เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุน 
ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการ 
ต่าง ๆ  

(3) ดําเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมพูน 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร  
ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางศึกษาศาสตร์ - เกษตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง ทางจิตวิทยา  
                     ๒. เป็นผูส้อบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี  
หรือสูงกว่า   
 
หลกัสตูรและวิธีการสอบเพือ่วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเตม็ ๒๐๐ คะแนน) 
      ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปน้ี 
      ทดสอบความรู้เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560 - 2564) พระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
 
 

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

ในตําแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัชปีฏบิตักิาร 
(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561) 

 
ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

 ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมลีกัษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ 
การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภท 
ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลกัษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

    (1)  จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ 
เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลทีถู่กต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ 

    (2)  รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูล 
ให้ถูกต้องและทันสมัย 

    (3)  จัดทําและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ 
ความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 

    (4)  ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ 

    (5)  ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสาํคัญการรับ - จ่ายเงิน 
เพ่ือให้การรับ - จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 

(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจา้หน้าที่ในระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนํา 
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด 
  2.  ด้านการวางแผน  
        วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด  
   3.  ด้านการประสานงาน  
        (1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด  
        (2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจรงิ แก่บุคคลหรอืหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
   4.  ด้านการบริการ  
                 (1)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ 
ในระดับเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ทีส่นใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ 
                          (2)  จดัเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมลูหรือระบบสารสนเทศ 
ที่เก่ียวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลกัเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  
 
           คุณสมบตัิ ... 
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คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
            1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี 
                     ๒. เป็นผูส้อบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี  
หรือสูงกว่า   
 
หลกัสตูรและวิธีการสอบเพือ่วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (คะแนนเตม็ ๒๐๐ คะแนน) 
      ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปน้ี 
                         ทดสอบความรู้เก่ียวกับหลักการบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติ 
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ 
การนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

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

 


