
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
                   เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือเข้ารับการอบรม
                            หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอ (นสอ.) ประจําปี 2554
                                             ...............................................

  ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
เพ่ือเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอ (นสอ.) ประจําปี 2554 ฉะน้ัน อาศัย
หลักเกณฑ์ตามประกาศ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
แต่งต้ังข้าราชการขึ้นดํารงตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ/เจ้าพนักงานการเกษตร
อาวุโส) และมติคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือเข้ารับการอบรมหลักสูตร
นักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอ (นสอ.) ประจําปี 2554 วันที่ 6 มกราคม 2554 จึงประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

                1.  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.1 เป็นข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ

หรือตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน ซึ่งยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร
ระดับอําเภอ (นสอ.) หรือหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบก.)

1.2 ปฏิบัติราชการหรือเคยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมการเกษตรหรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 2.  วิธีการสมัครสอบ
2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8

มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 18.00 น. ทั้งนี้
ในระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2554 สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบ ตามข้ันตอนดังน้ี

(1) เข้าไปที่เว็บไซต์ ssnet (http://ssnet.doae.go.th) หรือเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
(http://www.person.doae.go.th) หัวข้อ “การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอ (นสอ.) ประจําปี 2554”

(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด ระบบจะออก
เลขประจําตัวสอบและใบสมัครให้โดยอัตโนมัติ

(3) พิมพ์ใบสมัคร ลงในกระดาษ A4 จํานวน 1 ชุด หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น
ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette USB Flash Drive เป็นต้น
 ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูลได้ในขณะนั้นผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร
หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรก
ที่สมบูรณ์แล้วได้
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 2.2 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 น้ิว
ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน
และนํามาเป็นหลักฐานในการแสดงตนเข้าสอบคัดเลือกรอบที่ 2 โดยวิธีสัมภาษณ์ (กรณีผ่านการสอบคัดเลือก
รอบที่ 1 จากข้อมูลที่กรอกไว้ในใบสมัคร)

2.3 กรณีผู้สมัครที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งในสายงานด้านการเกษตร เช่น นักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายช่างเคร่ืองกล เป็นต้น ต้องให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหน่ึงระดับ
ลงนามรับรองการปฏิบัติงานว่าเคยปฏิบัติราชการหรือเคยปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานด้านส่งเสริมการเกษตร
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน และนํามา
เป็นหลักฐานในการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 โดยวิธีสัมภาษณ์ พร้อมกับใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ตามข้อ 2.2
ส่วนผู้ที่ดํารงตําแหน่งในสายงานด้านการเกษตรอยู่แล้ว เช่น ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตร
เจ้าพนักงานการเกษตร ไม่ต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา

2.4 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ
ในใบสมัครได้อีก

2.5 ผู้สมัครจะต้องตอบคําถามในใบสมัครข้อ 8 - 10 ด้วยตนเองและห้ามคัดลอกจาก
บุคคลอ่ืน ทั้งน้ี หากตรวจสอบพบว่ามีการคัดลอกจากบุคคลอ่ืน กรมส่งเสริมการเกษตรจะงดตรวจให้คะแนน
สําหรับข้อที่พบว่าได้มีการคัดลอกจากบุคคลอ่ืน

3.  เงื่อนไขในการรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติในข้อ 1.1 – 1.2
3.2 ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือและรับรอง

ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
3.3 ผู้ที่ไม่สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แต่เกินเวลา

ที่กําหนดรับสมัคร จะไม่มีสิทธิได้เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ
3.4 ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี

ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครสอบไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร แม้จะผ่านการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบคร้ังน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอ (นสอ.)
ประจําปี 2554 หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 4.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
4.1 กรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โดยพิจารณาให้คะแนน

จากข้อมูลที่ผู้สมัครได้กรอกไว้ในใบสมัคร โดยสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่กํากับดูแลหน่วยงาน
ต้นสังกัดของผู้สมัคร จะเป็นผู้พิจารณาและผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 จะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกรอบที่ 2
โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวัน เวลาและสถานที่ที่สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตเป็นผู้กําหนด

4.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์จะต้อง
เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  60
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             5.  เกณฑ์การตัดสิน
                           ผู้ที่จะได้รับการอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอ (นสอ.)
ประจําปี 2554 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการสอบคัดเลือกแต่ละรอบไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60

6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
 กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกในรอบที่ 2 โดยวิธีสัมภาษณ์
และกําหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ 14 มกราคม 2554 ทางเว็บไซต์ ssnet
(http://ssnet.doae.go.th) และเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ (http://www.person.doae.go.th)   

                     7.  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
                     การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมของผลการสอบคัดเลือก
รอบที่ 1 และรอบที่ 2 จากสูงสุดลงมาตามลําดับในแต่ละสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ตามจํานวนผู้มี
สิทธิเข้ารับการอบรมที่กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนด กรณีที่มีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับ
เลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่าและบัญชีมีอายุ 1 ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
หรือนับแต่วันที่มีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอ (นสอ.) ครั้งใหม่ แล้วแต่กรณี

                                                            ประกาศ  ณ  วันที่          มกราคม  พ.ศ. 2554


