
 

 

                                                      (สําเนา) 
              

                                            ประกาศกรมสงเสริมการเกษตร 
   เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหนงเจาพนักงานธุรการและ 
            เจาพนักงานการเงนิและบัญชี (ในหนวยงานกํากับดูแลของสํานักงานสงเสริมและพัฒนา 
            การเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม) 
       ------------------------------------ 
 

  ดวยกรมสงเสริมการเกษตร ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป            
ในตําแหนงเจาพนักงานธุรการและเจาพนักงานการเงินและบัญชี (ในหนวยงานกํากับดูแลของสํานักงานสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ มงาน และการจัดทํากรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ  ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554 และคําสั่งกรมสงเสริมการเกษตร ที่ 886/2557             
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง มอบอํานาจใหผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ และผูอํานวยการสํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ในการดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ และการจัดทําสัญญาจาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. ชือ่ตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน  
1.1  ชื่อตําแหนง/อัตราวางที่จะจัดจางครั้งแรก 

กลุมงานบริการ 
- เจาพนักงานธุรการ     จํานวน 8 อัตรา  
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน 1 อัตรา  

  ทุกตําแหนงจะปฏิบัติงานในหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรในพื้นที่กํากับดแูล
ของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย 
เชียงใหม ตาก นครสวรรค นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย 
อุตรดิตถ และจังหวัดอทุัยธานี 
 

1.2   กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ 

 

2. สิทธิประโยชน  
 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่  28 กุมภาพันธ 2554                   
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  
 

3. ระยะเวลาการจาง 
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่เริ่มจาง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  

 
           4. คุณสมบัติ ...
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4. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
4.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณนับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร และไมเกิน 60 ป

บริบูรณ 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟน

เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที ่           

ในพรรคการเมือง 
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เวนแต เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผู บกพรอง                           
ในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม 

(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ          
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ          
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ            
ส วนทองถิ่น  และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือนและแสดงวาไม เป นโรคที่ต องห าม                    
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นดวย  

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขารับการเลือกสรร                   
เปนพนักงานราชการทั่วไปได ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ที่ นว 89/2501             
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคาํสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17  มีนาคม 2538 

4.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ 
 

5. การรับสมัคร  
5.1  ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันที่  25 มีนาคม - 1 

เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ตามขั้นตอนดังนี ้
(1) เปดเว็บไซต https://doae6.thaijobjob.com หัวขอ “รับสมัครบุคคลเพื่อ

เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหนงเจาพนักงานธุรการและตําแหนงเจาพนักงานการเงินและ
บัญช ี(ในหนวยงานกํากับดูแลของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม)” 

(2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทยให โดยอัตโนมัต ิ

(3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือหาก  
ไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล  
 
 
                   ในกรณ ี...
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 ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถ

เขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูล
ในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณแลวได 

5.2  นําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย             
ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 ภายในเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บ
หลักฐานการชําระเงินไวดวย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เม่ือชําระคาธรรมเนียมในการสมัคร 
เรียบรอยแลว 

5.3 ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 330 บาท ซึ่งประกอบดวย 
(1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท 
(2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน 30 บาท 

   ท้ังนี้ เงินคาธรรมเนียมการสมัครเม่ือชาํระแลวจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
5.4 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมการสมัครแลว จะไดรับเลขประจําตัวผูสมัคร โดยจะ

กําหนดเลขประจําตัวผูสมัคร ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร และสามารถตรวจสอบและพิมพ            
ใบสมัครที่มีเลขประจําตัวผูสมัครไดทางอินเตอรเน็ตที่เว็บไซต https://doae6.thaijobjob.com ตั้งแตวันที่ 10 

เมษายน 2563 เปนตนไป และสําหรับใบสมัครที่พิมพจากอินเตอรเน็ต ใหผูสมัครนํามาย่ืนในวันเขารับ             
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ) ในกรณีท่ีเปนผูสอบผาน
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน) 
 

6. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
6.1 ผูสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได เพียง                

ตําแหนงเดียวและครั้งเดียวเทานั้น เมื่อสมัครแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได  
6.2 ผูสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป จะตองเปนผูที่มีวุฒิการศึกษา                   

ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ ในขอ 4.2 โดยจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและ
ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ 1 เมษายน 2563 ทั้งนี้ การสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับ                
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศกึษานั้นเปนเกณฑ 

6.3 การสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ตามขั้นตอนขางตน                   
ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อและรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม      
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ                   
อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

6.4 ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน
ผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด          
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่น           
ไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมสงเสริมการเกษตรจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัต ิ           
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน จึงไมมีสิทธิไดรับการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร และจะไมคืน
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี และผูสมัครไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
            7. การประกาศ ...
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7.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
  กรมสงเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันท่ี 10 เมษายน 2563 ทางเว็บไซต 
https://doae6.thaijobjob.com และทางเว็บไซตสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 6 จังหวัดเชียงใหม 

(http://www.ndoae.doae.go.th)  
 

8.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
8.1   ผูสมัครจะตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธ ี               

การประเมินสมรรถนะ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ 
                          8.2  กรมสงเสริมการเกษตรจะดําเนินการประเมินครั้งที่ 1 กอน และผูผานการประเมิน              
ในครั้งที่ 1 ดังกลาว จะตองเขารับการประเมินในขอที่เหลือในครั้งที่ 2 ตอไป 
 

9.  หลักฐานที่ตองยื่นในวันเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรรถนะ
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ) 

9.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ
และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเทานั้น ฉบับจริง และสําเนาภาพถายบัตรดังกลาว                    
จํานวน 1 ฉบับ 

9.2 ใบสมัครที่พิมพจากอินเตอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวม
แวนตาดํา ถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 

9.3 สําเนาประกาศนียบัตรและสําเนาแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)                  
ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับ                
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติ              
จากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่ 1 เมษายน 2563 
   ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได ใหนํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ ไดรับอนุมัติ
ประกาศนียบัตรซึ่ งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัคร คือวัน ท่ี  1 เมษายน 2563 มายื่นแทน                
จํานวน 2 ฉบับ 

9.4  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
9.5  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคญัการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – 

นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
9.6  สําเนาหลักฐานท่ีแสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหาร เชน สด.8 หรือ สด.43 หรือไดรับ

การยกเวน (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ 
9.7  หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 
 

ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงชื่อวันที่ และ        
ระบุเลขประจําตัวผูสมัครกํากับไวที่มุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร 
 
                       10. เกณฑ ...
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10. เกณฑการตัดสิน 
10.1 ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรู

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60 ทั้งนี้ จะคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 
10.2 ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ครั้งที่ 2 จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1                     
ไมต่ํากวารอยละ 60 

10.3 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได  กรณีที่มีการประเมินความรู
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผูท่ีไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากันจะให           
ผูที่ไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูง
กวา และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เทากันอีกใหผูท่ีไดรับ      
เลขประจําตัวผูสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

 

11. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
  กรมสงเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ                      
ทางเว็บไซต https://doae6.thaijobjob.com และทางเว็บไซตสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6    

จังหวัดเชียงใหม (http://www.ndoae.doae.go.th) โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป               
เมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ป นับแตวันข้ึนบัญชี แตถามีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันนี้อีก และประกาศ
รายชื่อผูผานการเลือกสรรไดใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรรในครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
 

12. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
12.1 ผูผานการเลือกสรรจะไดรับการจัดจางตามลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร

โดยไดรับคาตอบแทนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ระบุไวในขอ 4.2 
12.2 ผูผานการเลือกสรรจะไดรับการจัดจางในหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรในพื้นที่

กํากับดูแลของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย 
เชียงใหม ตาก นครสวรรค นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย 
อุตรดิตถ และจังหวัดอุทัยธานี 

12.3 ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด 
12.4 ในวันที่ทําสัญญาจาง ผูผานการเลือกสรรจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน

ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ                 
สวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 คือ 

- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
- โรคตดิยาเสพติดใหโทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคตดิตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน 

อุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 
 
           13. การขอใช ...
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13. การขอใชบัญชีผูผานการเลือกสรรพนักงานราชการ 

                         ในกรณีที่มีตําแหนงวางเพ่ิมในงานลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน และมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันกับตําแหนงที่ไดมีการประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
กรมสงเสริมการเกษตรอาจเรียกผูผานการเลือกสรรไปรับการจัดจางในตําแหนงที่วางอยูนั้นในหนวยงานพ้ืนท่ี
เดียวกันหรือพื้นที่อ่ืน ๆ ของกรมสงเสริมการเกษตรได ทั้งนี้ ผูที่ไมไปรับการจัดจางในหนวยงานผูขอใชบัญชี                 
จะยังคงมีสิทธิไดรับการจัดจางในบัญชีผูผานการเลือกสรรของหนวยงานเจาของบัญชี ตามหลักเกณฑและวิธีการ            
ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด  
 
     ประกาศ ณ วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 
 

คมกฤช อุทะโก 
 

(นายคมกฤช  อุทะโก) 
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

กองการเจาหนาที่ กรมสงเสริมการเกษตร 

 

(ลงนาม)          ทวี  มาสขาว 
 

                 (นายทวี  มาสขาว) 
           รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
            อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป  

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 
(ในหนวยงานกํากับดูแลของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่6 จังหวัดเชียงใหม) 

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563) 
 

ชื่อตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 
 

กลุมงาน  บริการ 
 

คาตอบแทน  13,800 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

อัตราวาง  จํานวน 8 อัตรา  
 

ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันที่เริ่มจาง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
            ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบัญชี งานการเงินและงานพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงาน               
ที่ปฏิ บัติเก่ียวกับการราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์             
ในทรัพยสินของทางราชการ การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ             
และเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม              
และจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของ           
สวนราชการ เชน การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญคูจายเงิน ลงบัญชี ทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียด                
ขอมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจายประจําป ทําหนังสือชี้แจง โตตอบ ดานงบประมาณ                
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
         ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก สาขาวิชา                 
การจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
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หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  

 

หลักเกณฑการเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินครั้งที่ 1 
1.1 ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู เกี่ยวกับ          
กรมสงเสริมการเกษตร และกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับระบบ
พนักงานราชการ  
1.2 ความรูเก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม ความรูเก่ียวกับหลักการบัญชีเบ้ืองตน 
พ ระร าชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบ ริห าร พั ส ดุ ภ าค รั ฐ  
พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แกไข
เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบวาดวย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการนําเงนิสงคลัง พ.ศ. 2562 

(100) 
 

สอบขอเขียน 
(ปรนัย 100 ขอ) 

 

2.  การประเมินครั้งที่ 2 
      ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จาก
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ พิจารณาความ
เหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่  ความสามารถ ประสบการณ  ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ 
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม 
และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อยางอ่ืน เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเปนของ
ตําแหนง 

(100) 
 

สอบสัมภาษณ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป  

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
(ในหนวยงานกํากับดูแลของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่6 จังหวัดเชียงใหม) 

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563) 
 

ชื่อตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
 

กลุมงาน  บริการ 
 

คาตอบแทน  13,800 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

อัตราวาง  จํานวน 1 อัตรา  
 

ระยะเวลาการจาง  ตั้งแตวันที่เริ่มจาง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีและพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน

การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของสวนราชการ เชน การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญคูจายเงิน ลงบัญชี             
ทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจายประจําป                
ทําหนังสือชี้แจง โตตอบดานงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงิน

และการธนาคาร  
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หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  

 

หลักเกณฑการเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินครั้งที่ 1 
1.1 ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู เกี่ยวกับ         
กรมสงเสริมการเกษตร และกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับระบบ
พนักงานราชการ  
1.2 ความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องตน พระราชบัญญัติการจัดซื้อ  
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฎีกา 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทาง  
ไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติวิธีการ 
งบประมาณ  พ .ศ . 2561 ระเบี ยบวาด วยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับ เงิน การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนํ าเงินส งคลัง  
พ.ศ. 2562  

(100) 
 

สอบขอเขียน 
(ปรนัย 100 ขอ) 

 

2.  การประเมินครั้งที่ 2 
      ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จาก
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ พิจารณาความ
เหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่  ความสามารถ ประสบการณ  ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ 
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม 
และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อยางอ่ืน เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเปนของ
ตําแหนง 

(100) 
 

สอบสัมภาษณ 

 
  
 


