ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
และกาหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (ในหน่วยงาน
กากับดูแลของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)
--------------------------ตามที่ ได้ มี ป ระกาศ กรมส่ งเสริม การเกษตร ลงวัน ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2561 เรื่อ ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกากับ
ดู แลของส านั ก งานส่ งเสริ ม และพั ฒ นาการเกษตรที่ 6 จังหวัด เชี ย งใหม่ และกรมส่ งเสริ ม การเกษตร
ได้ดาเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562
ไปแล้วนั้น
กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่ านการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 10 ในประกาศรับสมัครของกรมส่งเสริมการเกษตรฉบับดังกล่าว
ดังรายละเอียดแนบท้าย 1
ทั้ งนี้ ขอให้ ผู้ มี ร ายชื่ อ ข้ า งต้ น เข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้ ดังรายละเอียดแนบท้าย 2 และจะต้องยื่น
เอกสารหลักฐานและปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้
ก. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น ในวัน เข้ารับการประเมินความรู้ค วามสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (วันสอบสัมภาษณ์)
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือ
ชื่อ และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น ฉบับจริง และสาเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว
จานวน 1 ฉบับ
2. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
3. ส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะ
ถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษานั้ น เป็ น เกณฑ์ โดยจะต้ อ งส าเร็ จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 17 ธันวาคม 2561
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้
น าหนั งสื อ รั บ รองคุ ณ วุฒิ ที่ ส ถานศึ ก ษาออกให้ ต ามหนั งสื อ รับ รองของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร โดยระบุ
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับ
สมัคร คือวันที่ 17 ธันวาคม 2561 มายื่นแทน จานวน 2 ฉบับ

-24. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
6. สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43 หรือ
ได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้ สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่
และระบุเลขประจาตัวผู้สมัครกากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสาเนาเอกสาร
ข. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
1. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที
2. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินแต่งกายให้สุภ าพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และ
ประพฤติตนเป็นสุภ าพชน ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) เสื้ อไม่มีแขน หรือรองเท้า
แตะฟองน้า จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน
3. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ประเมิน
4. ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องนาหลักฐาน เอกสารตามที่ระบุไว้ มาแสดงในวันที่
กาหนด ให้เข้ารับการประเมิน หากขาดเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะ
ไม่อนุญาต ให้เข้ารับการประเมิน
5. ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย
ลายมือชื่อ และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญ าตขับรถ (ใบขับขี่) หรือหนังสื อ
เดินทาง (Passport) ไปในวันที่ประเมิน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้ารับการประเมิน กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ อาจจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน
6. ไปถึงสถานที่ประเมินตามเวลาที่กาหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่ประเมินภายหลังที่
การประเมินได้ดาเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการประเมินก็ได้
7. การเข้ารับการประเมิน จะให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินที่ผ่านการตรวจรับ
หลักฐาน เอกสารที่กาหนดแล้วเข้ารับการประเมินตามตาแหน่งและลาดับเลขประจาตัวผู้สมัคร
8. ขณะที่รอเข้ารับการประเมิน ให้นั่งในบริเวณที่จัดให้ ห้ามพูดคุยเสียงดัง หรือลุก
เดินไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินทันทีที่เรียกให้เข้ารับการประเมิน
9. ต้องเข้ารับการประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่กาหนดให้เท่านั้น
10. เมื่อเข้ารับ การประเมินเสร็จแล้ ว ต้องไปจากสถานที่ ประเมินโดยพลั น ห้ าม
ติดต่อกับ ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังเข้ารับการ
ประเมินอยู่ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับ
การประเมินและคณะกรรมการ ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
11. ผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่า
ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะ
เป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กรมส่งเสริม
การเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่ ได้รับการประกาศ
ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร หรือได้รับการจัดจ้าง และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

-312. ส าหรับ ผู้ที่ป ระสงค์จะขอทราบผลคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ทั้งผู้ที่ผ่านการประเมินและไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจากการดาเนินการ
สรรหา และเลือกสรรยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น ท่านสามารถขอดูผลคะแนนการประเมินได้เมื่อกรมส่งเสริม
การเกษตร ได้มีประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว
กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ http://doae6.thaijobjob.com และเว็บไซต์สานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ (www.ndoae.doae.go.th)
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(นายนเรศ ฝีปากเพราะ)
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

