ประกาศจังหวัดสระบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
............................................
ด้วยจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน
2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และหนังสือคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.3.2/924 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทนและอัตราการจ้าง ตามเอกสารแนบท้าย
1.2 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานราชการ
1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 – 30 กันยายน 2555 โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1.3.1 ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
1.3.2 หรือเหตุอื่น ๆ ที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง
2. คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสทิ ธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากวา 18 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
/(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ...
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หมายเหตุ ผูท้ ี่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่ าํ สัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ได้แก่ วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏ
อาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.กําหนดมายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
กําหนดตามเอกสารแนบท้าย
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รบั สมัคร
ให้ผู้มคี วามประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ที่ตั้ง บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยณรงค์สงคราม ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการ
สมัคร 150 บาท ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์
2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบแล้ว
เมื่อสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาแสดงผลการศึกษา หรือสําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร อย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
(ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น) หรือได้รับ
การยกเว้น จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน เพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผสู้ มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
/3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร...
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ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทํา
ให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสทิ ธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนีเ้ ป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และจังหวัดสระบุรี จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมิน
สมรรถนะ
จังหวัดสระบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา
สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และทาง
เว็บไซต์สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี http://www.saraburi.doae.go.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ในตําแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ตารางประเมิน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 การประเมินสมรรถนะของตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ประเมิน
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการ
ครั้งที่
ประเมิน
1
ความรู้ทักษะทีจ่ ําเป็นต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
200
สอบข้อเขียน
(ดูรายละเอียดแนบท้าย)
2

สมรรถนะ คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจําเป็นกับงานที่
จะปฏิบัติงาน เช่น การวางแผนปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ
มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ

100

รวม

300

สอบสัมภาษณ์

จังหวัดสระบุรี จะดําเนินการประเมิน ครั้งที่ 1 ก่อนและผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ดังกล่าว
จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 ต่อไป
/6.เกณฑ์การตัดสิน...
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ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมิน
ครั้งที่ 1 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละ
สมรรถนะไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนรวมที่สอบได้ กรณีคะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในระดับทีส่ ูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่า
เป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผไู้ ด้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
7. การประกาศรายชื่อและการขึน้ บัญชีผผู้ า่ นการเลือกสรร
จังหวัดสระบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ สํานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี และทางเว็บไซด์สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี http://www.saraburi.doae.go.th โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด 1 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศ
รับสมัครของจังหวัดสระบุรี ในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการเลือกสรร
1. ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่จังหวัดสระบุรีกําหนด
2. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
3. ผูผ้ ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ได้ไม่เกิน 1 เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
4. การทําสัญญาจ้างจะทําได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร และ
ผู้มีอํานาจให้จา้ งได้เท่านั้น
ในกรณี ที่มี ผู้ ได้ รับการเลือกสรรมากกว่าจํ านวนตํ าแหน่ งที่ มี และภายหลั งมี ตําแหน่งว่ าง
ในงานลั ก ษณะเดี ย วกั น หรื อ คล้ า ยคลึ ง กั น และมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง อย่ า งเดี ย วกั น หรื อ คล้ า ยคลึ ง กั น
จังหวัดสระบุรีอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะดําเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
ตามเห็นเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. 2555

