(ยกร่าง)
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
-----------------------------------ตามที่ได้มีประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 8 เมษายน 2557
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และจะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 28 เมษายน 2557 นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน
เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและวิธี
การประเมิน
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และภารกิจเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร
2. ความรู้ด้านงบประมาณ ด้านการเงินและบัญชี
และด้านพัสดุ
3. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวกับ
พนักงานราชการ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ
ประเมินฯ โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย 100 ข้อ)

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริม
การเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5

เลขประจําตัวผู้สมัคร
1–9
ให้ผู้สมัครเตรียม
ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน
และน้ํายาลบคําผิด
มาใช้ในการทําตอบ

-2ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 หรือ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร และทางเว็บไซต์
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร (http://www.person.doae.go.th)
ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
ห้าม สวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้ํา
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
3. ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ
ออกให้ไปในวันที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ต้องปฏิบัติดังนี้
4.1 ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
4.2 ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ
4.3 ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบ ที่กรมส่งเสริมการเกษตร
กําหนดให้ ผู้นั่งสอบผิดที่ ผิดห้องสอบ หรือผิดสถานที่สอบจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคําตอบ
4.4 ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในกําหนดวัน เวลา
และสถานที่สอบไปเอง
4.5 ต้องใช้กระดาษคําตอบที่กรมส่งเสริมการเกษตร จัดให้โดยเฉพาะ
4.6 อนุญาตให้นําสิ่งของเข้าห้องสอบได้ เฉพาะบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ บัตรประจําตัวผู้สมัคร เครื่องเขียน และกระเป๋าเงินเท่านั้น
4.7 ห้ามนําตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย
กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคํานวณ อุปกรณ์ที่ใช้คํานวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบ
โดยเด็ดขาด หากนําเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทําการทุจริต
4.8 ให้ยุติการทําตอบ หากพบว่าผู้ใดไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือบัตรประจําตัวผู้สมัคร หรือพบว่าผู้ใดมีสิ่งที่ห้ามนํา
เข้าห้องสอบในระหว่างดําเนินการสอบ ผู้นั้นจะต้องยุติการทําตอบทันที และจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลา
ทําตอบ รวมทั้งจะไม่ตรวจให้คะแนนสําหรับบุคคลผู้นั้น
4.9 ให้เขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่านั้น
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คุมสอบโดยเคร่งครัด

4.10 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่

4.11 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
4.12 ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ
4.13 ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทําตอบ
4.14 ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบ
ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
4.15 เมื่อหมดเวลาทําตอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทําตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
4.16 ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
อนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขการสมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตรวจและประกาศ
ตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเพื่อเลือกสรรได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่า
ผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างครั้งนี้ สําหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครไว้แล้วแต่ไม่มี
ชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มี
สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนําหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 หรือโทรศัพท์ 0-2579-3690
ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดําเนินการภายในกําหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
ในครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

(นายวีระ โตสงคราม)
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตร

หน้าที่ 1/1
เอกสารแนบท้ายประกาศ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 28 เมษายน 2557
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เลขประจําตัวผู้สมัคร
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - สกุล
นางสาววารุณี จําปาเวียง
นางสาวศุภัชฌา นิราราช
นางสาววิภาดา จินดารักษ์
นางนัฐกานต์ ประสมทรัพย์
นางสาววิลาวัลย์ คล้ายเข็ม
นางสาวภมรทิพย์ น้อยอําแพง
นางสาวประมอญ ศิริถ้วยทอง
นางสาวมณีรัตน์ จุ้ยเรือง
นางนันทพัทธ์ เดชะคําภู

