
 
 

       
              

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ก าหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานก ากับดูแล 

ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น) 
------------------------------------ 

 

  ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานก ากับดูแลของส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 1 สิงหาคม 
2563 นั้น 
 

  กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก าหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 

ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน 
เวลา และสถานที่ในตารางการประเมิน ตามเอกสารแนบท้าย 2 

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 
หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์ http://doae4.thaijobjob.com และเว็บไซต์ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (http://www.nedoae.doae.go.th) 

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชนผู้ที่สวม

กางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ า จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
2. ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งมีรูปถ่าย

ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ  (ใบขับขี่) ที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ไปในวันที่ประเมิน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตน 
 

           
ในการเข้ารับ ...
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ในการเข้ารับการประเมิน ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ
กลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการฉบับจริงไปแสดงแทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน  
13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลผู้สมัคร จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หากตรวจพบภายหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว  
ผู้เข้ารับการประเมินรายนั้นจะต้องยุติการสอบและไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาท าตอบ 

3. ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) นาฬิกา
โทรศัพท์ (Smart Watch) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น ต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุ อุปกรณ์อ่ืน 
เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องค านวณ อุปกรณ์ที่ใช้ค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบ
โดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดน าเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระท าการทุจริต และหากเกิดการสูญหายจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

4. อนุญาตให้น านาฬิกา (ที่ไม่ใช่นาฬิกาโทรศัพท์) กุญแจรถ รีโมทรถยนต์ กระเป๋าเงิน 
ใบเล็กเครื่องประดับทุกชนิดเข้ามาในห้องสอบได้ โดยให้ใส่ถุงพลาสติกใสและวางไว้ใต้เก้าอ้ีที่นั่งสอบ ทั้งนี้  
ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหาย กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

5. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยจะต้องเข้ารับการประเมิน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดไว้ และ
จะต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินไปเอง 

6. ผู้สมัครจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 
โดยจะเรียกให้ผู้สมัครเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที ผู้สมัครที่ไปถึงห้องสอบ หลังจากที่ได้
เริ่มสอบแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลา 
ท าตอบ 

7. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนด 
ในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 
ในต าแหน่งที่สมัครอีก 

8. ผู้สมัครจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องสอบที่ก าหนดไว้ ผู้ใดนั่งผิดที่ในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ  และ
สมรรถนะนั้น 

9. ต้องใช้กระดาษค าตอบที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือชื่ อ 
และท าตอบในกระดาษค าตอบที่ไม่ใช่ของตนเองจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน  

10. กรณีกระดาษค าตอบแบบตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  การระบายวงกลม 
ในกระดาษค าตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

10.1 ต้องระบายให้ด าเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอ่ืน
ไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอด าที่มีความด าเท่ากับ 2B หรือมากกว่า จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่ก าหนด หรือใช้ดินสอ 
สีอื่น หรือปากกาไม่ได ้

10.2 ต้องระบายให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้บนหน้าปกแบบทดสอบที่ได้รับ หากระบาย
ผิด ระบายจาง ระบายด้วยปากกา หรือไม่ระบาย จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

10.3 เครื่องตรวจกระดาษค าตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น 
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษค าตอบของผู้นั้นที่ได้รับจาก
เครื่องตรวจกระดาษค าตอบ 

11. ห้ามผู้เข้ารับการประเมินคัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ
ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระท าการทุจริต 

12. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่ 
คุมสอบโดยเคร่งครัด 
         13. เมื่ออยู่ ...
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13. เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

14. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
15. เมื่อหมดเวลาท าตอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าตอบ

จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
16. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม

ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

17. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์  และไม่มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 
 

อนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขการสมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและ
ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเพื่อเลือกสรรได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครเพ่ือเลือกสรร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดไม่มีหรือ 
ขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หรือมีคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างครั้งนี้ ส าหรับผู้ที่
ยื่นใบสมัครไว้แล้วแต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามประกาศ
นี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดน าหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง 
ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4326-1240 
หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-4326-1337 ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หาก
ปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กรมส่งเสริมการเกษตรจะ
ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพ่ิมเติมต่อไป ถ้าไม่ด าเนินการภายในก าหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ
เข้ารบัการประเมินฯ ในครั้งนี้ 
  

     ประกาศ ณ วันที่    24    กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

 
(นายสมจิตร  ธีระบุญชัยกุล) 

ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4  
จังหวัดขอนแก่น 

ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
 


