
บันทึกขอความ
สวนราชการ   กรมสงเสริมการเกษตร  กองการเจาหนาท่ี  โทร. 0-2579-3690
ท่ี กษ 1002/ว 321  วันท่ี  20  มีนาคม  2551
เร่ือง     ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
             แทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

เรียน   เลขานุการกรม ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพฒันาการเกษตรเขต เกษตรจังหวัด ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ

ตามท่ีกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําส่ังท่ี 232/2550 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2550 มอบอํานาจ
การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการใหผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ผูอํานวยการกอง เลขานุการกรม ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร ผูอํานวยการสํานักในสวนกลาง  ผูอํานวยการหรือหัวหนาศูนย
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง ศูนยสงเสริมเยาวชนเกษตร
และศูนยบริหารศัตรูพืช ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร โดยใหมีอํานาจในการดําเนิน
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 หรือระเบียบหลักเกณฑอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ใหมีอํานาจประกาศบัญชีรายช่ือผูผานการ
เลือกสรร ใหมีอํานาจกําหนดคาสมัครสอบไดตามความจําเปนและเหมาะสม และใหมีอํานาจหักเงิน
คาธรรมเนียมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการไดตามท่ีจายจริง ดังความละเอียดแจงแลว นั้น

เนื่องจากปรากฏวาหนวยงานตาง ๆ มีความเขาใจคลาดเคล่ือนและปฏิบัติไมถูกตอง
เกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เชน ไมจัดสงสําเนาประกาศบัญชีรายช่ือ
ผูผานการเลือกสรรแลวใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ ขอใชบัญชีผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุ
จากหนวยงานอ่ืนโดยไมขออนุมัติกรมสงเสริมการเกษตรพิจารณากอน  ทําใหกรมสงเสริมการเกษตร
ไมสามารถตรวจสอบไดวามีหนวยงานใดขอใชบัญชีนั้นไปแลวหรือไม เปนตน

ในการนี้ กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดพิจารณาแลว เห็นวา เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน
เกี่ยวกับการปฏิบัติในกรณีดังกลาว เห็นควรซักซอมวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีกรมสงเสริมการเกษตรมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
พนักงานราชการ เม่ือดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ขอใหสงสําเนาประกาศรับสมัครใหกรมสงเสริม
การเกษตรทราบ กอนดําเนินการรับสมัครทุกคร้ัง เพื่อท่ีกรมสงเสริมการเกษตรจะไดตรวจสอบและ
ประชาสัมพันธใหผูสมัครทราบอีกทางหนึ่ง และเมื่อดําเนินการเลือกสรรเสร็จส้ินแลวใหรายงาน

/ผลการเลือกสรร …



- 2 -

ผลการเลือกสรรตามแบบรายงานท่ีไดแนบมาน้ี พรอมสําเนาประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจาง
เปนพนักงานราชการใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายใน 15 วัน เพื่อท่ีกรมสงเสริมการเกษตรจะได
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังนี้ หนวยงานนั้น ๆ จะตองรับผิดชอบในการดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรดวยความโปรงใส ยุติธรรมและพรอมท่ีจะช้ีแจงขอรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรทุกข้ันตอน

2. สําหรับหนวยงานท่ีตองการขอใชบัญชีผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุจาก
หนวยงานอ่ืน ขอใหแจงความประสงคขอใชบัญชีจากหนวยงานในจังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดใกลเคียง
ใหกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการตอไป

3.  กรณีท่ีมีปญหาเร่ืองวุฒิการศึกษาท่ีสมัคร ขอใหหนวยงานศึกษาจากหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.3/ว 3 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2546 และท่ี นร 1004.3/ว 6 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2550
ซ่ึงสามารถเปดดูไดท่ีเว็บไซต http://www.ocsc.go.th หรือหารือมายังกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อพิจารณา
ตอไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไปดวย



ท่ี กษ 1002/ว 321 กรมสงเสริมการเกษตร
         ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 20   มีนาคม  2551

เร่ือง   ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
แทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

เรียน   ผูวาราชการจังหวัด

อางถึง หนังสือกรมสงเสริมการเกษตร ท่ี กษ 1002/ว 302 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2550

ส่ิงท่ีสงมาดวย แบบรายงานการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จํานวน 1 ฉบับ

  ตามหนังสือท่ีอางถึง กรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําส่ังมอบอํานาจการดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการใหผูวาราชการจังหวัดและเห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจตอให
เกษตรจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร โดยใหมีอํานาจในการดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
หรือระเบียบหลักเกณฑอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ใหมีอํานาจประกาศบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร ใหมีอํานาจกําหนด
คาสมัครสอบไดตามความจําเปนและเหมาะสม และใหมีอํานาจหักเงินคาธรรมเนียมการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการไดตามท่ีจายจริง ดังความละเอียดแจงแลว นั้น

เนื่องจากปรากฏวาหนวยงานตาง ๆ มีความเขาใจคลาดเคล่ือนและปฏิบัติไมถูกตอง
เกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เชน ไมจัดสงสําเนาประกาศบัญชีรายช่ือ
ผูผานการเลือกสรรแลวใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ ขอใชบัญชีผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุ
จากหนวยงานอ่ืนโดยไมขออนุมัติกรมสงเสริมการเกษตรพิจารณากอน  ทําใหกรมสงเสริมการเกษตร
ไมสามารถตรวจสอบไดวามีหนวยงานใดขอใชบัญชีนั้นไปแลวหรือไม เปนตน

ในการนี้ กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดพิจารณาแลว เห็นวา เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน
เกี่ยวกับการปฏิบัติในกรณีดังกลาว เห็นควรซักซอมวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีกรมสงเสริมการเกษตรมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
พนักงานราชการ เม่ือดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ขอใหสงสําเนาประกาศรับสมัครใหกรมสงเสริม
การเกษตรทราบ กอนดําเนินการรับสมัครทุกคร้ัง เพื่อท่ีกรมสงเสริมการเกษตรจะไดตรวจสอบและ
ประชาสัมพันธใหผูสมัครทราบอีกทางหนึ่ง และเมื่อดําเนินการเลือกสรรเสร็จส้ินแลวใหรายงาน

/ผลการเลือกสรร …
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ผลการเลือกสรรตามแบบรายงานท่ีไดแนบมาน้ี พรอมสําเนาประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
เพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายใน 15 วัน เพื่อท่ีกรมสงเสริม
การเกษตรจะไดรวบรวมสงใหสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังนี้ หนวยงานนั้น ๆ
จะตองรับผิดชอบในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรดวยความโปรงใส ยุติธรรมและพรอม
ท่ีจะช้ีแจงขอรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรทุกข้ันตอน

2. สําหรับหนวยงานท่ีตองการขอใชบัญชีผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุจาก
หนวยงานอ่ืน ขอใหแจงความประสงคขอใชบัญชีจากหนวยงานในจังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดใกลเคียง
ใหกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการตอไป

3.  กรณีท่ีมีปญหาเร่ืองวุฒิการศึกษาท่ีสมัคร ขอใหหนวยงานศึกษาจากหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.3/ว 3 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2546 และท่ี นร 1004.3/ว 6 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2550
ซ่ึงสามารถเปดดูไดท่ีเว็บไซต http://www.ocsc.go.th หรือหารือมายังกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อพิจารณา
ตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไปดวย

ขอแสดงความนับถือ

กองการเจาหนาท่ี
โทร. 0-2579-3690, 0-2940-6031
E-mail : personnel@doae.go.th



ท่ี กษ 1002/ว 321 กรมสงเสริมการเกษตร
         ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 20   มีนาคม  2551

เร่ือง   ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
แทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

เรียน   ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

อางถึง หนังสือกรมสงเสริมการเกษตร ท่ี กษ 1002/ว 302 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2550

ส่ิงท่ีสงมาดวย แบบรายงานการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จํานวน 1 ฉบับ

  ตามหนังสือท่ีอางถึง กรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําส่ังมอบอํานาจการดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครและเห็นชอบใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มอบอํานาจตอใหเกษตรจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร โดยใหมีอํานาจในการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 หรือระเบียบหลักเกณฑอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ใหมีอํานาจประกาศบัญชีรายช่ือผูผานการ
เลือกสรร ใหมีอํานาจกําหนดคาสมัครสอบไดตามความจําเปนและเหมาะสม และใหมีอํานาจหักเงิน
คาธรรมเนียมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการไดตามท่ีจายจริง ดังความละเอียดแจงแลว นั้น

เนื่องจากปรากฏวาหนวยงานตาง ๆ มีความเขาใจคลาดเคล่ือนและปฏิบัติไมถูกตอง
เกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เชน ไมจัดสงสําเนาประกาศบัญชีรายช่ือ
ผูผานการเลือกสรรแลวใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ ขอใชบัญชีผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุ
จากหนวยงานอ่ืนโดยไมขออนุมัติกรมสงเสริมการเกษตรพิจารณากอน  ทําใหกรมสงเสริมการเกษตร
ไมสามารถตรวจสอบไดวามีหนวยงานใดขอใชบัญชีนั้นไปแลวหรือไม เปนตน

ในการนี้ กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดพิจารณาแลว เห็นวา เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน
เกี่ยวกับการปฏิบัติในกรณีดังกลาว เห็นควรซักซอมวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีกรมสงเสริมการเกษตรมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
พนักงานราชการ เม่ือดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ขอใหสงสําเนาประกาศรับสมัครใหกรมสงเสริม
การเกษตรทราบ กอนดําเนินการรับสมัครทุกคร้ัง เพื่อท่ีกรมสงเสริมการเกษตรจะไดตรวจสอบและ
ประชาสัมพันธใหผูสมัครทราบอีกทางหนึ่ง และเมื่อดําเนินการเลือกสรรเสร็จส้ินแลวใหรายงาน
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ผลการเลือกสรรตามแบบรายงานท่ีไดแนบมาน้ี พรอมสําเนาประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
เพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายใน 15 วัน เพื่อท่ีกรมสงเสริม
การเกษตรจะไดรวบรวมสงใหสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังนี้ หนวยงานนั้น ๆ
จะตองรับผิดชอบในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรดวยความโปรงใส ยุติธรรมและพรอม
ท่ีจะช้ีแจงขอรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรทุกข้ันตอน

2. สําหรับหนวยงานท่ีตองการขอใชบัญชีผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุจาก
หนวยงานอ่ืน ขอใหแจงความประสงคขอใชบัญชีจากหนวยงานในจังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดใกลเคียง
ใหกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการตอไป

3.  กรณีท่ีมีปญหาเร่ืองวุฒิการศึกษาท่ีสมัคร ขอใหหนวยงานศึกษาจากหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.3/ว 3 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2546 และท่ี นร 1004.3/ว 6 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2550
ซ่ึงสามารถเปดดูไดท่ีเว็บไซต http://www.ocsc.go.th หรือหารือมายังกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อพิจารณา
ตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไปดวย

ขอแสดงความนับถือ

กองการเจาหนาท่ี
โทร. 0-2579-3690, 0-2940-6031
E-mail : personnel@doae.go.th


