
สําเนา 

ประกาศสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 

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

  ดวยสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ประสงคจะรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการ
จัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ ที่ นร 1008.3.3/924 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ชื่อตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 
 ช่ือตําแหนง กลุมงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คาตอบแทน และอัตราวาง ตามเอกสารแนบทาย 
 สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง คาตอบแทนและสิทธิประโยชน  
  ของพนักงานราชการ 
 ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

1. ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 
2. หรือเหตุอ่ืนๆ ที่กําหนดไวในสัญญาจาง 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
 2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และบรรลุนิติภาวะแลว 
  (3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน  
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรค 
การเมือง 
 
          /(6) ไมเปนผูเคย..... 
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 (6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม
อันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
 (7)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
 หมายเหต ุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ไดแก โรคเร้ือน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏ
อาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคติดยาเสพติดใหโทษ และโรคพิษสุราเร้ือรัง มายื่นดวย 
 2.2  คุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหนง
  กําหนดตามเอกสารแนบทาย 

3. การรับสมัคร 
 3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวัดระยอง ท่ีทานมีความประสงคจะสมัคร (ตามเอกสารแนบทาย) ตั้งแตวันท่ี 27 มีนาคม – 10 เมษายน 
2550  ในวันและเวลาราชการ โดยผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท 
   เมื่อสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมสอบแลวจะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถายไมเกิน 1 ป  

(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 
  (2)  สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอยางเชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระเบียนแสดงผลการ
เรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จ
การศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 10 เมษายน 2550 
  ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง 
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซ่ึง
จะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 
  (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
  (4)  สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
(ในกรณีที่ช่ือ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ 
  (5)  สําเนาหลักฐานที่แสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เปนตน) หรือไดรับการ
ยกเวน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 
            /(6) หนังสือรับรอง.... 
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(6) หนังสือรับรองการผานงาน เพื่อใชประกอบการสอบสัมภาษณ จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ 
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด
ตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จาก ผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําให
ผูสมัครสอบ ไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จะไม
คืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบดวย 

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 สมรรถนะ 
  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
ประเมินสมรรถนะวันที่ 12 เมษายน 2550 และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 
24 เมษายน 2550 ณ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

 ตารางที่ 4  การประเมินสมรรถนะของตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 
ประเมิน 
คร้ังที่ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1 ทักษะในการใชโปรแกรม Ms.Word, Excel 200 ทดลองตัวอยางงาน 
2 1.  ความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนง 100 สัมภาษณ 
 2.  สมรรถนะ คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจําเปน 

 กับงานที่จะปฏิบัติงาน เชน การวางแผนปฏิบัติงาน 
 มีหนาที่ความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ  
 มีความคิดริเร่ิม และมีปฏิภาณไหวพริบ 

  

  300  

  กรมสงเสริมการเกษตรจะดําเนินการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 กอน และผูผานการประเมิน 

สมรรถนะครั้งที่ 1 ดังกลาวจะตองเขารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2 ตอไป 

 

            /6. เกณฑการตัดสิน... 
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6. เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการ 
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไมต่ํากวารอยละ 60 
  ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละ 
สมรรถนะไมต่ํากวารอยละ 60 
  การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนรวมที่สอบได หากคะแนนรวมเทากันจะใหผูไดคะแนนสอบ
สัมภาษณมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนสอบสัมภาษณเทากันใหผูไดคะแนนสอบขอเขียน
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาคะแนนสอบขอเขียนเทากันก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผู
อยูในลําดับที่สูงกวา 

7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
ตามลําดับคะแนนสอบ ณ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ที่ทานสมัคร ทาง 
http://edoae.doae.go.th โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือส้ินผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด     
1 ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแต
กรณี 

8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
  1. ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด 
  2. ผูผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
  3.  ผูผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน 
และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นดวย 
  ในกรณีที่มีผูไดรับการเลือกสรรมากกวาจํานวนตําแหนงที่มี และภายหลังมีตําแหนงวางลักษณะ
เดียวกันหรือคลายคลึงกัน สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง อาจพิจารณาจัดจางผูที่
ผานการเลือกสรรที่เหลืออยูดังกลาวหรือจะดําเนินการเลือกสรรใหมก็ได 
 
      ประกาศ ณ วันที่               มีนาคม  พ.ศ. 2550 
  

          ปาริชาติ   ศรีวิพัฒน 

(นางปาริชาติ   ศริวิพัฒน) 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3                      

จังหวัดระยอง 
 
 
  

ราง/ตรวจ/ สุรพงศ / พิมพ/ทาน/  สุกัญญา 
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กลุมงานบริการ 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 

ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะ 

สําหรับตําแหนง 

ความรู ความสามารถ 

(สัมภาษณ) คาตอบแทน 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ธุรการและงานสารบรรณ เชน 
รางหนังสือโตตอบบันทึกยอ
เรื่องรวบรวมขอมูลและสถิติ 
2. งานทะเบียนเอกสาร 
รวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียม
เอกสาร และจดบันทึกรายงาน
การประชุม 

3. ปฏิบัติงานดานการเงิน บัญช ี

และพัสดุ งานพิมพเอกสาร 

ราชการและบันทึกขอมูล 

4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชา 
การศึกษาชั้นสูงหรืออนุปริญญา 
หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทาง 

บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 

หรือทางอื่นท่ีเหมาะสมกับ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

1. มีความรูความสามารถในการ 

ปฏิบัติงานธุรการ งานพัสดุ และ 

งานสารบรรณ อยางเหมาะสมแก 
การปฏิบัติงานในหนาท่ี 

2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
เหตุการณปจจุบันในดานการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย 

3. มีจริยธรรมประพฤติตนถูกตอง 

ตามหลักกฎหมาย และคุณธรรม 

จริยธรรมในวิชาชีพ 

4. มีความสามารถในการคิด 

วิเคราะหเขาใจในสถานการณ  
ประเด็น ปญหา แนวคิดหลัก
ทฤษฎีตางๆ 

5. มีความยืดหยุนผอนปรน 
สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ 
ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 

6. มีใจรักในการใหบริการ 

7. มีความรูความสามารถในการใช 
เครื่องคอมพิวเตอร 
 
 

ใหไดรับตาม 

วุฒิการศึกษา 
แตไมเกิน 

8,270 บาท 

จํานวน 2 
อัตรา 

 


