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จังหวัดนั้นจ�านวนสองคน ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร บุคคลหนึ่งคน ได้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลเพื่อท�า
หน้าที่เลขานุการ
 ข้อ 16 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ�าเป็น คณะกรรมการพนักงานของส�านักงานอาจเป็น
ผู้ด�าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านัก และหัวหน้าส�านักงาน
สภาเกษตรกรจังหัวด ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากประวัติ ความรู้ ความสามารถปรับ ประสบการณ์การท�างาน ทักษะและ
สมรรถนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในต�าแหน่งที่จะแต่งตั้ง
 * เพิ่มเติมตามข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2558
 “ข้อ 16/1 ในช่วงเวลาไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2558 ให้คณะกรรมการพนักงานของส�านักงาน
มอี�านาจน�าความในข้อ 16 และข้อ 19 มาอนุโลมบงัคบัใช้กบัการคดัเลือกบคุคลเพ่ือแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าส่วน
และหัวหน้าฝ่ายได้”
 ข้อ 17 ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างทุกต�าแหน่ง แต่การบรรจุและแต่งตั้ง
ต�าแหน่งผู ้อ�านวยการส�านักหรือหัวหน้าส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานของส�านักงานก่อน
 ข้อ 18 การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานหรือลูกจ้างให้ท�าเป็นค�าสั่ง โดยให้ทดลองงานและให้ได้รับ
การพัฒนาเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของส�านักงานและเพื่อการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดีมีคุณธรรม และมีระยะเวลา
การทดลองงานหกเดือน ยกเว้นพนักงานที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ 16 ไม่ต้องทดลองงาน
 ผู้ทดลองงานตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดมีผลการประเมินทดลองงานไม่ต�่ากว่ามาตรฐานที่ก�าหนดให้ผู้นั้น
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างต่อไป ถ้าผู ้นั้นมีผลการประเมินทดลองงานที่ต�่ากว่ามาตรฐานที่ก�าหนดอาจสั่งให้ผู ้นั้น
ออกจากงานได้
 ผู้ใดถกูสัง่ให้ออกจากงานตามวรรคสอง ให้ถอืเสมอืนว่าผูน้ัน้ไม่เคยเป็นพนกังานหรอืลกูจ้างแต่ทัง้นีไ้ม่
กระทบกระเทือนถึงการใดทีี่ผู้นั้นได้ปฏิบัติงาน หรือการรับเงินเดือนค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิ์
จะได้รับในระหว่างผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองงาน
 ผูอ้ยูใ่นระหว่างทดลองงานผูใ้ด มกีรณอีนัมมีลูทีค่วรกล่าวหาว่ากระท�าผดิวนิยั ให้เลขาธกิารด�าเนินการ
ทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 9 การด�าเนินการทางวินัย และถ้าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องออกจากงานตามวรรคสอง
ก็ให้เลขาธิการด�าเนินตามวรรคสองไปก่อน
 ข้อ 19 การบรรจุและแต่งต้ังพนักงานตามข้อ 16 ให้ท�าสัญญาจ้างปฏิบัติงาน มีก�าหนดเวลาสี่ปี 
และให้ก�าหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติงานตามความจ�าเป็นและความเหมาะสมของต�าแหน่งนั้น ทั้งนี้ ต้องมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานปีละหนึ่งครั้ง
 หากการปฏบิตังิานของพนักงานตามวรรคหนึง่ มผีลการประเมนิท่ีต�า่กว่ามาตรฐาน ให้ส�านกังานมสีทิธิ์
เลิกจ้างได้ และในกรณีีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่สัญญาสิ้นสุดลง จะต้องมีการประเมินให้เสร็จสิ้นก่อน
สัญญาส้ินสุดไม่น้อยกว่าสามเดือน และหากผ่านการประเมินให้ถือว่าเป็นพนักงานของส�านักงานตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญา
จนกว่าผู้นั้นอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
 * ยกเลิกตามข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2557
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
 “หากการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามวรรคหน่ึง มีผลการประเมินต�่ากว่ามาตรฐาน
ระดับ “พอใช้” ให้ส�านักงานมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ ถ้าผลการประเมินการปฏิบัติงานผ่านในระดับ “ดี” ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 
2 ปี หรือผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับ “พอใช้” 4 ปี ตามสัญญาจ้าง ให้แต่งตั้งผู้นั้นเป็นพนักงานตั้งแต่
วันที่เริ่มท�าสัญญา”
 ให้ส�านักงานจัดท�าทะเบียนประวัติพนักงาน ตามวรรคสอง เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
 ข้อ 20 การประเมินผลผู้ปฏิบัติงานต้องกระท�าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาความรู้
ความสามารถด้วยความเป็นธรรมปราศจากอคติ
 ข้อ 21 การแต่งตั้งพนักงานให้ด�ารงต�าแหน่งในสายงานที่ไม่มีก�าหนดไว้ในมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง
จะท�าการมิได้

ข้อ 17 ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างทุกต�าแหน่ง แต่การบรรจุและแต่งตั้ง
แหน่งผู ้อ�านวยการส�านักหรือหัวหน้าส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขึ้นไปจะต้องได้รับความเห

คณะกรรมการพนักงานของส�านักงานก่อน
ข้อ 18 การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานหรือลูกจ้างให้ท�ข้อ 18 การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานหรือลูกจ้างให้ท�ข้อ 18 การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานหรือล าเป็นค�าสั่ง โดยให้ทดลองงานและให้ได้รับ

พัฒนาเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของส�านักงานและเพื่อการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดีมีคุณธรรม และมีระยะเวลา
การทดลองงานหกเดือน ยกเว้นพนักงานที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ 16 ไม่ต้องทดลองงาน

ผู้ทดลองงานตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดมีผลการประเมินทดลองงานไม่ต�่ากว่ามาตรฐานที่ก�
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างต่อไป ถ้าผู ้นั้นมีผลการประเมินทดลองงานที่ต�่ากว่ามาตรฐานที่ก�าหนดอาจสั่งให้ผู ้นั้น
ออกจากงานได้

ผู้ใดถกูสัง่ให้ออกจากงานตามวรรคสอง ให้ถอืเสมอืนว่าผู้นัน้ไม่เคยเป็นพนกังานหรอืลกูจ้างแต่ทัง้นีไ้ม่ผู้ใดถกูสัง่ให้ออกจากงานตามวรรคสอง ให้ถอืเสมอืนว่าผู้นัน้ไม่เคยเป็นพนกังานหรอืลกูจ้างแต่ทัง้นีไ้ม่ผู้ใดถกูสัง่ให้ออกจากงานตามวรรคสอง ให้ถอืเสมอืนว่าผ
กระทบกระเทือนถึงการใดทีี่ผู้นั้นได้ปฏิบัติงาน หรือการรับเงินเดือนค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิ์
จะได้รับในระหว่างผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองงาน

ผูอ้ยูใ่นระหว่างทดลองงานผู้ใด มกีรณีอนัมมีลูทีค่วรกล่าวหาว่ากระท�าผดิวนิยั ให้เลขาธกิารด�
ทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 9 การด�ทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 9 การด�ทางวินัยตามท าเนินการทางวินัย และถ้าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องออกจากงานตามวรรคสองเนินการทางวินัย และถ้าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องออกจากงานตามวรรคสองเนินการทางวินัย และถ้าผู้นั
ก็ให้เลขาธิการด�าเนินตามวรรคสองไปก่อน

ข้อ 19 การบรรจุและแต่งต้ังพนักงานตามข้อ 16 ให้ท�าสัญญาจ้างปฏิบัติงาน มีก�สัญญาจ้างปฏิบัติงาน มีก�สัญญาจ้างปฏิบัติงาน มีก
หนดเง่ือนไขในการปฏิบัติงานตามความจ�หนดเง่ือนไขในการปฏิบัติงานตามความจ�หนดเง่ือนไขในการปฏิบัติงานตามความจาเป็นและความเหมาะสมของต�าแหน่งนั้น ทั้งนี้ ต้องมีการประเมินแหน่งนั้น ทั้งนี้ ต้องมีการประเมินแหน่งนั้น ทั้งนี

ผลการปฏิบัติงานปีละหนึ่งครั้ง
หากการปฏบิตังิานของพนักงานตามวรรคหนึง่ มผีลการประเมนิท่ีต�่หากการปฏบิตังิานของพนักงานตามวรรคหนึง่ มผีลการประเมนิท่ีต�่หากการปฏบิตังิานของพนักงานตามวรรคหนึง่ ม ากว่ามาตรฐาน ให้ส�

เลิกจ้างได้ และในกรณีีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่สัญญาสิ้นสุดลง จะต้องมีการประเมินให้เสร็จสิ้นก่อน
สัญญาส้ินสุดไม่น้อยกว่าสามเดือน และหากผ่านการประเมินให้ถือว่าเป็นพนักงานของส�านักงานตั้งแต่วันที่เ
จนกว่าผู้นั้นอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
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 ข้อ 22 ผูไ้ด้รบัแต่งตัง้ให้เป็นพนกังานในต�าแหน่งใดต้องมคุีณสมบตัติรงตามคณุสมบติัเฉพาะส�าหรบั
ต�าแหน่งนั้นตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ�าเป็น ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติอาจอนุมัติให้แต่งตั้งพนักงาน
ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งก็ได้ แล้วรายงาน
ให้คณะกรรมการพนักงานของส�านักงานทราบ

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ท�าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน
สามสิบวัน และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฎไว้ด้วย
 เม่ือพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้เลขาธิการด�าเนินการให้เป็นไปตามค�าวินิจฉัยนั้นภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่มีค�าวินิจฉัยและแจ้งผลการด�าเนินการให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
 * ยกเลกิตามข้อบังคบัสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบคุคล (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2557
และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
 “ข้อ 84 ผูใ้ดถูกสัง่ลงโทษ หรือถกูส่ังให้ออกจากงานตามข้อบังคับน้ี ผู้นัน้มสิีทธ์ิยืน่อุทธรณ์เป็นหนังสอื
ต่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง
 ผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดดังต่อไปนี้
 (1) สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรณีผู้อุทธรณ์เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ 
ผู้อ�านวยการส�านัก และหัวหน้าส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
 (2) คณะกรรมการพนักงานของส�านกังานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรณีผูอ้ทุธรณ์เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งอืน่
นอกจากที่ก�าหนดไว้ใน (1)
 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ผู้มีอ�านาจพิจารณาอุทธรณ์ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ท�าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยาย
ระยะเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฎไว้ด้วย
 เมื่อพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ให้เลขาธิการด�าเนินการให้เป็นไปตามค�าวินิจฉัยนั้นภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่มีค�าวินิจฉัยและแจ้งผลการด�าเนินการให้ผู้อุทธรณ์ให้ทราบ”

หมวด 12
การร้องทุกข์

                      

 ข้อ 85 ผูป้ฏิบัติงานผู้ใดมคีวามคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบตัหิรือไม่ปฏิบติัต่อตนของผู้บงัคบับัญชา 
ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้
 การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น 
หรือประธานสภาเกษตรกรจังหวัดของจังหวัดที่ตนสังกัดอยู่
 การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากเลขาธิการ ให้ร้องทุกข์ต่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือประธานเกษตรกรแห่งชาติได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว
ให้ด�าเนินการให้เป็นไปตามค�าวินิจฉัยนั้น

บทเฉพาะกาล
                      

 ข้อ 86 ในวาระเริ่มแรก หากมีความจ�าเป็นให้คณะกรรมการพนักงานของส�านักงานสามารถ
คัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานของส�านักงานได้ทุกต�าแหน่ง ทั้งนี้ การพิจารณาก�าหนดเงินเดือน
หรือค่าตอบแทน ให้พิจารณาจากประวัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
 หากการด�าเนินการตามวรรคแรก เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานของ
ส�า นักงานสภาเกษตรกรจังหวัดใด ให ้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนั้น เป ็นกรรมการคัดเลือกด ้วย
 ข้อ 87 ให้น�าความในข้อ 19 และข้อ 54 มาใช้บังคับกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานตามข้อ 86 โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

                                                                                      (นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์)
                                                                                      ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

(2) คณะกรรมการพนักงานของส�านกังานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรณีผูอ้ทุธรณ์เป็นผูด้�ารงต�
าหนดไว้ใน (1)

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ผู้มีอ�านาจพิจารณาอุทธรณ์ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ท�าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยาย

วลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฎไว้ด้วย
เมื่อพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ให้เลขาธิการด�าเนินการให้เป็นไปตามค�าวินิจฉัยนั้นภายในสิบห้าวันนับ

วินิจฉัยและแจ้งผลการด�าเนินการให้ผู้อุทธรณ์ให้ทราบ”

หมวด 12
การร้องทุกข์

                      

ข้อ 85 ผูป้ฏิบัติงานผู้ใดมคีวามคับข้องใจอันเกดิจากการปฏิบตัหิรือไม่ปฏิบติัต่อตนของผู้บงัคบับัญชา ข้อ 85 ผูป้ฏิบัติงานผู้ใดมคีวามคับข้องใจอันเกดิจากการปฏิบตัหิรือไม่ปฏิบติัต่อตนของผู้บงัคบับัญชา ข้อ 85 ผูป้ฏิบัติงานผู้ใดม
ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้

ข้อ 85 ผูป้ฏิบัติงานผู้ใดม
ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้

ข้อ 85 ผูป้ฏิบัติงานผู้ใดม

การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังค
หรือประธานสภาเกษตรกรจังหวัดของจังหวัดที่ตนสังกัดอยู่

การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากเลขาธิการ ให้ร้องทุกข์ต่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือประธานเกษตรกรแห่งชาติได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว

เนินการให้เป็นไปตามค�าวินิจฉัยนั้น
เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือประธานเกษตรกรแห่งชาติได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว

วินิจฉัยนั้น
เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือประธานเกษตรกรแห่งชาติได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว

บทเฉพาะกาล
                      

ข้อ 86 ในวาระเริ่มแรก หากมีความจ�ข้อ 86 ในวาระเริ่มแรก หากมีความจ�ข้อ 86 ในวาระเริ่มแรก หากม าเป็นให้คณะกรรมการพนักงานของส�านักงานสามารถ
คัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานของส�คัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานของส�คัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุแต่งต านักงานได้ทุกต�าแหน่ง ทั้งนี้ การพิจารณาก�แหน่ง ทั้งนี้ การพิจารณาก�แหน่ง ทั้งนี้ การพ าหนดเงินเดือน

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



261

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



275

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



276

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



277

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



278

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



281

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



282

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



283

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



284

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



285

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



286

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



287

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



288

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



289
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  6.1 วิเคราะห์งานของต�าแหน่งที่จะด�าเนินการสอบแข่งขัน แล้วก�าหนดเกณฑ์
 เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการท�างาน ทักษะ สมรรถนะ คุณลักษณะที่จ�าเป็นใน
 การปฏิบัติงานส�าหรับต�าแหน่งที่จะสอบแข่งขัน
   6.2 ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไข ในการสอบแข่งขันดังนี้
  หลักเกณฑ์ ก�าหนดเกณฑ์การสอบแข่งขันว่าต้องการทดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานในเร่ืองใดบ้าง ท้ังนี้ให้ค�านึงถึงวิสัยทัศน์ และสมรรถนะที่จ�าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานด้วย
  วิธีก�ร ก�าหนดวิธีการสอบแข่งขันโดยอย่างน้อยต้องมีการสอบข้อเขียนและท�าการสัมภาษณ์
แต่คณะกรรมการด�าเนินการสอบแข่งขันอาจใช้วิธีอื่นเพ่ิมเติม เช่น ให้แสดงผลงานหรือประสบการณ์ด้วยวาจา
วีดีทัศน์ จ�าลองสถานการณ์หรือวิธีอื่นใดด้วยก็ได้
  ขั้นตอน ให้มีประกาศรับสมัครมีระยะเวลาในการรับสมัครไม่น้อยกว่า 10 วันท�าการ และ
ต้องประกาศล่วงหน้าก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 3 วันท�าการ ในประกาศดังกล่าวต้องแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ
สอบแข่งขัน ขอบเขตหลักสูตรที่จะสอบด้วย
  เงื่อนไข ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้สมัครสอบที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารแล้ว
โดยก�าหนดเงื่อนไขของการสอบท่ีผู้เข้าสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมี
สิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และคะแนนสอบสัมภาษณ์จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบถึงจะถือว่าผ่านการสัมภาษณ์
แล้วผลรวมคะแนนทุกวิชาจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขัน
  ข้อ 7 ให้ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันยื่นเอกสารสมัคร ดังนี้
   7.1 ใบสมัครสอบ
   7.2 ข้อมูลบุคคล ท่ีแสดงถึงประวัติการศึกษา ประวัติการท�างาน ข้อมูลยืนยัน
    ประกอบคุณสมบัติ ในต�าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก (พร้อมเอกสารอ้างอิง
    ที่เชื่อถือได้
   7.3 ผลงานที่ประจักษ์ (ถ้ามี)
   7.4 หนังสือรับรองการผ่านงานจากหัวหน้าหน่วยงาน (กรณีส่วนราชการต้องเป็น
    ระดบัผูอ้�านวยการกองขึน้ไป หรอืภาคเอกชนต้องเป็นผูบ้รหิารสงูสดุเป็นผู้รบัรอง)
 * ยกเลิกตามระเบียบคณะกรรมการพนักงานของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติด้วยหลักเกณฑ์ 
วธิกีาร และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
  “ข้อ 7 ให้ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันยืนยันเอกสารสมัคร และค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนี้
   7.1 ใบสมัครสอบ
   7.2 ข้อมลูบุคคล ทีแ่สดงถงึประวตักิารศกึษา ประวตักิารท�างาน ข้อมลูยนืยนัประกอบ
 คุณสมบัติ ในต�าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก (พร้อมเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้)
   7.3 ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์
   7.4 หนังสือรับรองการผ่านงานจากหัวหน้าหน่วยงาน (กรณีที่ส่วนราชการต้องเป็น
 ระดบัผูอ้�านวยการกองขึน้ไป หรือภาคเอกชนต้องเป็นผู้จัดการห้างหุน้ส่วนหรือบริษทัหรือผู้มอี�านาจลงนาม
 ตามที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทก�าหนดหรือผู้ได้รับมอบอ�านาจ)
   7.5 ให้ผู ้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมการสอบส�าหรับการสมัครสอบต�าแหน่งละ 
 400 บาท”
  ข้อ 8 เมื่อเตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบแล้ว ให้คณะกรรมการด�าเนินการ
สอบแข่งขันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ

/ข้อ 9. ให้

ขั้นตอน ให้มีประกาศรับสมัครมีระยะเวลาในการรับสมัครไม่น้อยกว่า 10 วันท� ให้มีประกาศรับสมัครมีระยะเวลาในการรับสมัครไม่น้อยกว่า 10 วันท� ให้มีประกาศรับสมัครม
ต้องประกาศล่วงหน้าก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 3 วันท�ต้องประกาศล่วงหน้าก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 3 วันท�ต้องประกาศล่วงหน้าก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 3 ว าการ ในประกาศดังกล่าวต้องแจ้งหลักเกณฑ์ วิธ
สอบแข่งขัน ขอบเขตหลักสูตรที่จะสอบด้วย

เงื่อนไข ผู้มีส ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้สมัครสอบที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารแล้ว ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้สมัครสอบที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารแล้ว ผู้มีส
หนดเงื่อนไขของการสอบท่ีผู้เข้าสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมี

สิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และคะแนนสอบสัมภาษณ์จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบถึงจะถือว่าผ่านการสัมภาษณ์
แล้วผลรวมคะแนนทุกวิชาจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขัน

ข้อ 7 ให้ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันยื่นเอกสารสมัคร ดังนี้
   7.1 ใบสมัครสอบ
   7.2 ข้อมูลบุคคล ท่ีแสดงถึงประวัติการศึกษา ประวัติการท�ข้อมูลบุคคล ท่ีแสดงถึงประวัติการศึกษา ประวัติการท�ข้อมูลบุคคล ท่ีแสดงถึงประวัต างาน ข้อมูลยืนยัน
    ประกอบคุณสมบัติ ในต�าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก (พร้อมเอกสารอ้างอิง
    ที่เชื่อถือได้
   7.3 ผลงานที่ประจักษ์ (ถ้ามี)
   7.4 หนังสือรับรองการผ่านงานจากหัวหน้าหน่วยงาน (กรณีส่วนราชการต้องเป็น
    ระดบัผูอ้�านวยการกองขึน้ไป หรอืภาคเอกชนต้องเป็นผูบ้รหิารสงูสุดเป็นผู้รบัรอง)นวยการกองขึน้ไป หรอืภาคเอกชนต้องเป็นผูบ้รหิารสงูสุดเป็นผู้รบัรอง)นวยการกองขึน้ไป หรอืภาคเอกชนต้องเป็นผูบ้รหิารสงูส

* ยกเลิกตามระเบียบคณะกรรมการพนักงานของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติด้วยหลักเกณฑ์ 
าร และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 7 ให้ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันยืนยันเอกสารสมัคร และค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนี้

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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 * ยกเลิกตามระเบียบคณะกรรมการพนักงานของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

  “ข้อ 9 ให้คณะกรรมการด�าเนนิการสอบแข่งขนั ด�าเนนิการสอบแข่งขนัเพือ่ให้ได้ผูท้ีเ่หมาะสม

กับต�าแหน่งที่จะแต่งตั้งแยกเป็นรายต�าแหน่งของส่วน/ฝ่าย ตามข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการ

แบ่งส่วนงานภายในส�านกังานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิและส�านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556

โดยให้จัดท�าบัญชีรายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันจัดเรียงล�าดับตามคะแนนท่ีผู้เข้าสอบแข่งขันได้รับจาก

คะแนนสูงสุดจนถึงต�่าสุดของแต่ละต�าแหน่ง แล้วเสนอให้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติรับทราบ

  เมื่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติรับทราบโดยไม่มีข้อทักท้วงประการใดหรือกรณีที่มี

ข้อทักท้วงแต่คณะกรรมการด�าเนินการสอบแข่งขันได้ตรวจสอบข้อทักท้วงและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประธานสภา

เกษตรกรแห่งชาติจนสิ้นข้อสงสัยหรือด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อทักท้วงแล้ว ให้คณะกรรมการด�าเนินการ

สอบแข่งขันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันในแต่ละต�าแหน่งที่จัดให้มีการสอบการแข่งขัน”

  “ข้อ 10 ให้ส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามล�าดับในบัญชีรายช่ือ

ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันของแต่ละต�าแหน่งเพ่ือให้มารายงานตัว และแสดงความประสงค์ขอเข้ารับการบรรจุ

แต่งตั้งในส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือส�านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่มีต�าแหน่งว่างอยู่

  หากผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับแจ้งให้มารายงานตัวตามวรรคแรกแล้วไม่มารายงานตัว หรือมา

รายงานตัวแล้วแต่ไม่ประสงค์จะขอรับการบรรจุแต่งตั้งในส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือส�านักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัดท่ีมีต�าแหน่งว่างอยู่ ณ วันท่ีมีรายงานตัวให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับบรรจุแต่งตั้ง

ในต�าแหน่งนั้นๆ ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้”

* ยกเลิกตามระเบียบคณะกรรมการพนักงานของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าส่วน (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 9 ให้คณะกรรมการด�าเนนิการสอบแข่งขนั ด�าเนนิการสอบแข่งขนัเพ่ือให้ได้ผูท้ีเ่หมาะสมเนนิการสอบแข่งขนัเพ่ือให้ได้ผูท้ีเ่หมาะสมเนนิการสอบแข่งขนัเพ

แหน่งที่จะแต่งตั้งแยกเป็นรายต�าแหน่งของส่วน/ฝ่าย ตามข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการ

แบ่งส่วนงานภายในส�านกังานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิและส�านกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556นกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556นกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั (ฉบบัที

บัญชีรายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันจัดเรียงล�บัญชีรายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันจัดเรียงล�บัญชีรายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งข าดับตามคะแนนท่ีผู้เข้าสอบแข่งข

คะแนนสูงสุดจนถึงต�่าสุดของแต่ละต�าแหน่ง แล้วเสนอให้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติรับทราบ

เมื่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติรับทราบโดยไม่มีข้อทักท้วงประการใดหรือกรณ

ข้อทักท้วงแต่คณะกรรมการด�าเนินการสอบแข่งขันได้ตรวจสอบข้อทักท้วงและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประธานสภา

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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  “ข้อ 11 การแต่งต้ังบคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งให้แต่งต้ังจากผูส้อบแข่งขันได้ทีม่คีณุสมบติัครบถ้วน

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 5 ของข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. 2555 และประกาศส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการก�าหนดกรอบอัตราก�าลังและ

คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งในแต่ละประเภทของพนักงานส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และส�านักงาน

สภาเกษตรกรจงัหวดั พ.ศ. 2555 โดยให้ด�าเนนิการท�าสญัญาจ้างตามความในข้อ 19 แห่งข้อบงัคบัสภาเกษตรกร

แห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555

  อนึ่งหากบุคคลนั้นเป็นพนักงานส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติอยู่แล้ว ให้สัญญาจ้างหรือ

ค�าสั่งแต่งตั้งให้ผู้น้ันมีอยู่เดิมกับส�านักงานสภาเกษตรกรแห่ชาติส้ินสุดลงนับต้ังแต่วันท�าสัญญาจ้างใหม่ตาม

วรรคหนึ่งข้างต้น แต่ให้สามารถน�าระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานมาแล้วมาใช้ต่อเนื่องได้เสมือนไม่มีการออกจากงาน”

 “ข้อ 12 ให้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาด กรณี

มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ ค�าวินิจฉัยชี้ขาดของประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติให้เป็นที่สุด รวมทั้ง

มีอ�านาจประกาศก�าหนดหลักฑ์เกณฑ์ วิธีการในการด�าเนินการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้”

“ข้อ 12 ให้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาด กรณี

มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ ค�าวินิจฉัยชี้ขาดของประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติให้เป็นที่สุด รวมทั้ง

นาจประกาศก�าหนดหลักฑ์เกณฑ์ วิธีการในการด�าเนินการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้”

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ประก�ศคณะกรรมก�รพนักง�นของสำ�นักง�นสภ�เกษตรกรแห่งช�ติ

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไขก�รสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งพนักง�น

กลุ่มปฏิบัติก�รของสำ�นักง�นสภ�เกษตรกรแห่งช�ติ พ.ศ. 2556

  เพื่อให้การสรรหาบุคคลโดยการสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานของส�านักงานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ เป็นไปตามระบบคุณธรรม เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล อาศัยอ�านาจตามความใน
ข้อ 13 และ ข้อ 14 วรรค 2 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 จึงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งพนักงานกลุ่มปฏิบัติการของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติไว้
ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1. การด�าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งพนักงานของส�านักงาน
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ในกลุ่มปฏิบัติการ ต�าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ และระดับปฏิบัติงาน ให้มี
การสอบ 3 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต�าแหน่ง และภาค
ความเหมาะสมกับต�าแหน่ง โดยให้เลขาธิการเป็นผู้ด�าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่ง
พนักงานของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

  ผู้ด�าเนินการสอบแข่งขันอาจน�ารายชื่อผู้สอบแข่งขัันท่ีผ่านเกณฑ์ภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไปที่ส�านักงาน ก.พ. ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้แล้วมาใช้ โดยถือว่าเป็นการสอบท่ีผ่านเกณฑ์ภาคความรู ้
ความสามารถทั่วไปตามประกาศนี้ก็ได้

  ข้อ 2. การด�าเนินการสอบแข่งขัน ให้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีด�าเนินการตามท่ี
ก�าหนดไว้ในเอกสารแนบ (1)

  ข้อ 3. ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบส�าหรับการสมัครสอบต�าแหน่งละ 100 บาท

 * ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนักงานของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งพนักงานของส�านักงานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

  “ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบส�าหรับการสมัครสอบต�าแหน่งละ 200 บาท ทั้งนี้
การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการสอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม”

  ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว เว้นแต่มี
การยกเลิกการสอบคร้ังนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามข้อ 6 จึงให้จ่ายคืน
ค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น

  ข้อ 4. การตัดสินใจว่าผู้ใดเป็นผู้สอบได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบ
แต่ละภาค ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้ค�านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

  ข้อ 5. การสอบแข่งขันจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาคตามเอกสารแนบ (2)

แห่งชาติ เป็นไปตามระบบคุณธรรม เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล อาศัยอ�แห่งชาติ เป็นไปตามระบบคุณธรรม เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล อาศัยอ�แห่งชาติ เป็นไปตามระบบคุณธรรม เกิดประส านาจตามความใน
ข้อ 13 และ ข้อ 14 วรรค 2 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 จึงก�ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 จึงก�ในการประชุมครั้งที าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งพนักงานกลุ่มปฏิบัติการของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติไว้

ข้อ 1. การด�าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าด�เนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าด�เนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบ ารงต�าแหน่งพนักงานของส�
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ในกลุ่มปฏิบัติการ ต�สภาเกษตรกรแห่งชาติ ในกลุ่มปฏิบัติการ ต�สภาเกษตรกรแห่งชาติ ในกลุ่มปฏิบัต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ และระดับปฏิบัติงาน ให้มีแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ และระดับปฏิบัติงาน ให้มีแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัต
การสอบ 3 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต�า
ความเหมาะสมกับต�าแหน่ง โดยให้เลขาธิการเป็นผู้ด�าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าด�เนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าด�เนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบ
พนักงานของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ผู้ด�าเนินการสอบแข่งขันอาจน�ารายชื่อผู้สอบแข่งขัันท่ีผ่านเกณฑ์ภาคความรู้ความสามารถรายชื่อผู้สอบแข่งขัันท่ีผ่านเกณฑ์ภาคความรู้ความสามารถรายชื่อผ
นักงาน ก.พ. ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้แล้วมาใช้ โดยถือว่าเป็นการสอบท่ีผ่านเกณฑ์ภาคความรู ้นักงาน ก.พ. ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้แล้วมาใช้ โดยถือว่าเป็นการสอบท่ีผ่านเกณฑ์ภาคความรู ้นักงาน ก.พ. ได้ประกาศขึ้นบัญช

ความสามารถทั่วไปตามประกาศนี้ก็ได้

ข้อ 2. การด�าเนินการสอบแข่งขัน ให้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีด�
หนดไว้ในเอกสารแนบ (1)

ข้อ 3. ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบส�าหรับการสมัครสอบต�าแหน่งละ 100 บาท

* ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนักงานของส�านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์
ิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าด� รงต� แหน่งพนักงานของส� นักงานสภาเกษตรกร

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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  ในการสอบแข่งขันคณะกรรมการด�าเนินการสอบแข่งขันจะก�าหนดให้ผู้สมัครสอบสอบภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป หรือความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต�าแหน่งก่อนแล้วจึงให้ผู้ที่สอบได้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในข้อ 4 สอบในภาคอื่นต่อไปก็ได้

  ข้อ 6. กรณีที่ปรากฎว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท�าให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการด�าเนินการสอบแข่งขันรายงานให้ผู ้ด�าเนินการสอบแข่งขันทราบ
เพื่อพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนั้นท้ังหมด ไม่ว่าจะมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ไปแล้วหรือไม่ หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบแข่งขันเฉพาะวิชาหรือเฉพาะภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากผู้ด�าเนินการสอบแข่งขันให้ยกเลิกการสอบแข่งขันเฉพาะวิชาใดหรือ
เฉพาะภาคใดแล้วก็ให้ด�าเนินการสอบแข่งขันเฉพาะวิชานั้นหรือเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส�าหรับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
กับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป

  ข้อ 7. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงล�าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล�าดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหาะสมกับต�าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล�าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต�าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะต�าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล�าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ�าตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในล�าดับที่สูงกว่า
  ข้อ 8. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน
อย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้น
แต่ในกรณีท่ีได้มีการเรียกตัวผู ้สอบแข่งขันได้ผู ้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู ้
สอบแข่งขันได้ จะมีอายุเกิน 2 ปี หรือก่อนมีการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้คร้ังก่อนนั้นยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้
สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ 2 ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี

  ข้อ 9. ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกการขึ้น
บัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
 (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์จากการบรรจุและแต่งตั้งในต�าแหน่งที่สอบได้
 (2) ผู ้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุภายในเวลาที่ก�าหนด โดยมีหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แจ้งให้ทราบก�าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ท�าการไปรษณีย์
รับฝาก หรือมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก�าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน
นับตั้งแต่วันที่ที่ท�าการไปรษณีย์รับฝาก
 (3)  ผู ้นั้นมีเหตุท่ีไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามก�าหนดเวลาท่ีจะบรรจุและแต่งตั้งใน
ต�าแหน่งที่สอบแข่งขันได้

  ข้อ 10. ให้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติรกัษาการตามประกาศน้ี และให้มอี�านาจออกระเบียบ
หลักเกณฑ์ และประกาศปลีกย่อยเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้
  ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
      
      ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556
      
      (ลงนาม)  
        (นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์)
             ประธานคณะกรรมการพนักงานของส�านักงาน
       สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ข้อ 7. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงล�าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล�
ีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหาะสมกับต�าแหน่งมากกว่าเป็

ดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต�ดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต�ดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่
แหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล�าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ�

ก่อนเป็นผู้อยู่ในล�าดับที่สูงกว่า
ข้อ 8. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน

อย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้น
แต่ในกรณีท่ีได้มีการเรียกตัวผู ้สอบแข่งขันได้ผู ้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู ้
สอบแข่งขันได้ จะมีอายุเกิน 2 ปี หรือก่อนมีการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้คร้ังก่อนนั้นยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้
สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ 2 ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี

ข้อ 9. ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกการขึ้น
บัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์จากการบรรจุและแต่งตั้งในต�าแหน่งที่สอบได้
(2) ผู ้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุภายในเวลาที่ก�ผู ้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุภายในเวลาที่ก�ผู ้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจ าหนด โดยมีหนังสือส่งทาง

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แจ้งให้ทราบก�าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ท�
รับฝาก หรือมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก�รับฝาก หรือมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก�รับฝาก หรือมีหนังสือส่งทางไปรษณ าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน
นับตั้งแต่วันที่ที่ท�าการไปรษณีย์รับฝาก

(3) ผู ้นั้นมีเหตุท่ีไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามก� หนดเวลาท่ีจะบรรจุและแต่งตั้งใน
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