ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ
----------------------------------------------ด้วยศูน ย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช สังกัด กรมการข้าว ประสงค์จะรับ สมัค รบุ คคลเพื่ อจัดจ้างเป็ น
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และ
การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ศูนย์วิจัย
ข้าวนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อ ไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร
กลุ่มงาน เทคนิค (เกษตร)
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) ปฏิบัติเกี่ยวกับการเกษตรด้านต่างๆ เช่นการเพาะปลูกการใช้ปุ๋ยการปรับปรุงดิน การ
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การส่งเสริมและเผยแพร่ วิชาการเกษตรแก่เกษตรกร ตลอดจน
การช่ วยเหลือ นั กวิช าการเกษตรในการศึก ษา ค้ น คว้ า ทดลองวิเคราะห์ วิจัยเกี่ย วกั บ
วิชาการเกษตรและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการบริ ก าร สาธิ ต แนะนำ ส่ ง เสริ ม ฝึ ก อบ รม และถ่ า ยทอ ด
เทคโนโลยีการเกษตร แก่เกษตรกร ยุวเกษตรหรือบุคคลทั่วไป เพื่อนำความรู้ ไปปฏิบัติ
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้ าง ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่ วัน ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 กัน ยายน 2564
ของปีงบประมาณ ระหว่างอายุสัญญาจ้างหากประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี
(ปีงบประมาณ) ได้คะแนนต่ำกว่าระดับดี สัญญาจ้างเป็นอันสิ้นสุด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ผู้ ส มั ค รได้ รับ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) หรื อ เที ย บเท่ า ใน
สาขาวิชาการเกษตร และจะต้องศึกษาวิชาเกษตรมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(2) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
(3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

(4) สำเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบสำคั ญ การสมรส (เฉพาะผู้ ส มั ค รเพศหญิ ง) ใบเปลี่ ย น
ชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ- นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
2. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่ารับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครัง้ นี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
3. ขั้นตอนรายละเอียดการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่
ขั้นตอน

กำหนดการ

สถานที่

1. เปิดรับสมัคร

วันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
เลขที่ 70 หมูท่ ี่ 10 ตำบล
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิท ธิ์เข้า วันที่ 27 ตุลาคม 2563
บางจาก อำเภอเมือง จังหวัด
รับการประเมินสมรรถนะ
3. ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นครศรีธรรมราช
(สอบข้อเขียน)
4. ประกาศผลสอบข้อเขียน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

5. ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
(สอบสัมภาษณ์)
6. ประกาศผลการเลือกสรร

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

4. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตารางที่ 1 การประเมินสมรรถนะของตำแหน่ง
สมรรถนะ

คะแนน
เต็ม

วิธีการ
ประเมิน

1. ความรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

100

สอบข้อเขียน

2. มนุษย์สัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ มีความรับผิดชอบ
มีความอดทน และเสียสละ มีความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ

100

สัมภาษณ์

รวม

200

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรรมราช จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครัง้ ที่ 1 (ในข้อ 1 ) ก่อนและ
ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป

5. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ จะถือ ว่าเป็น ผู้ ที่ ผ่า นการเลื อ กสรรจะต้ องเป็ น ผู้ ที่ ได้ คะแนนในการประเมิ น สมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนน
สัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สงู กว่า ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้
อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า
6. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผา่ นการเลือกสรร
ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชือ่ ผู้ผา่ นการเลือกสรร ในวันที่ 17 พฤศจิกายน
2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครใน
ตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
7. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งทำสั ญ ญาจ้ า งตามที่ ศู น ย์ วิ จัย ข้ า วนครศรี ธ รรมราช กำหนด
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
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