(สําเนา)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ในตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน (กองแผนงาน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร)
และขอปฏิบัติในการสอบเพื่อเปนการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ไดมีประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน (กองแผนงาน และกลุม
พัฒนาระบบบริหาร) ซึ่งประกาศรายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ไปแลว ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นั้น
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น จึ ง ขอประกาศกํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ใ นการประเมิ น ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะดังตอไปนี้
(ก) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ใหผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา
และสถานที่ ในตารางสอบ ดังนี้
ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน (กองแผนงาน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร)
ความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ
และวิธีการประเมิน ครั้งที่ 1

วัน เวลา และสถานที่ประเมิน

ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ วันอาทิตย ที่ 19 ธันวาคม ๒๕64
สําหรับตําแหนง
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น.
โดยวิธีการสอบขอเขียน
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร

เลขประจําตัวผูสมัคร

อุปกรณที่ใช
ในการสอบ

ตามผังที่นั่งสอบ
แนบทายประกาศ

- ปากกาน้ําเงิน
- ยางลบหมึก
- น้ํายาลบคําผิด

/ (ข) ระเบียบ...

-2(ข) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม
๒. เป น หน า ที่ ข องผู ส มั ค รจะต อ งทราบวั น เวลา สถานที่ ใ นการประเมิ น ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๓. ตองนําบัตรประจําตัวสอบผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทาง
ราชการออกใหไปในวันประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง
กรรมการหรือเจ าหนาที่ ควบคุมการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจ ารณาไม
อนุญาตใหเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได
๔. การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ขอเขียน ตองปฏิบัติดังนี้
๔.๑ หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาหองสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่ประเมินกอนเริ่มเวลาประเมินไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง เพื่อคัด
กรองตรวจวัดอุณหภูมิและใหปฏิบัติตนตามขอปฏิบัติในการสอบเพื่อเปนการเฝาระวังและปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินแลว
๔.๓ ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาที่
ควบคุมการประเมินโดยเครงครัด
๔.๔ ตองเขาประเมินกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการประเมินกําหนดให
เทานั้น
๔.๕ ผู เ ข า สอบที่ ไ ปถึ งห อ งสอบหลั ง จากเวลาที่ กํ าหนดเริ่ ม สอบในตารางการ
ประเมินไปแลว ๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
๔.๖ ผูมาสอบจะตองเขารับการประเมินตามตําแหนงที่สมัคร และตามวัน เวลา
ที่กําหนดในตารางการประเมิน ผูที่เขารับการประเมินผิดตําแหนงจะถูกปรับ ใหตกและไมมีสิทธิเขารับการ
ประเมินตําแหนงที่สมัครอีก
๔.๗ ผู เ ข า รั บ การประเมิ น จะต อ งนั่ ง ประเมิ น ตามที่ นั่ ง และห อ งประเมิ น
ที่กําหนดให ผูใดนั่งผิดที่ในการประเมิน ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไมไดรับคะแนน
สําหรับความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น
๔.๘ เขียนเลขประจําตัวสอบแทนชื่อในทุกกรณีที่เกี่ยวของกับการตอบขอสอบ
และใหเขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทานั้น หามเขียนชื่อลงบนกระดาษคําตอบโดยเด็ดขาด
๔.๙ เมื่ ออยูในหองประเมิน ขณะประเมิน ตองไม พูดหรือติด ตอกับ ผู เข ารั บการ
ประเมินอื่น หรือบุคคลภายนอก และไมออกจากหองประเมิน เวนแตจะไดรับอนุญาต และอยูในความดูแลของ
กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินฯ
๔.๑๐ ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงกระดาษคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินกอน จึงจะออกจากหองประเมินได
๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคํ า ตอบที่ ใ ช ใ นการประเมิ น จะนํ า ออกจาก
หองประเมินไมได เวนแตคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเทานั้น
/ ๔.๑๒ เมื่อหมด…

-3๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินใหหยุด
ทํ า คํ าตอบจะต อ งหยุ ด ทั น ที แต จ ะออกจากห อ งประเมิ น ได ตอ เมื่ อ คณะกรรมการหรื อ เจ า หนา ที่ ควบคุ ม
การประเมินไดอนุญาตแลว
๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จ ตองไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยั ง
ไมไดเขารับการประเมินและตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังประเมินอยู
๕. ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือขอปฏิบัติในการสอบเพื่อเปน
การเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือผูใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
๖. ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์เขารับการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
(ค) กรมพัฒนาที่ดินจะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th
เลือกเมนู “ขาวรับสมัครงาน” หรือเขาที่เว็บไซต https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”
ขอปฏิบัติในการสอบเพื่ อเปนการเฝาระวังและปองกันการแพร ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อใหการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิใหสงผลกระทบตอสุขภาพของผูเขาสอบทุกทาน รวมทั้งคํานึงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม กรมพัฒนาที่ดินจึงกําหนดขอปฏิบัติในการสอบ ดังนี้
1. ผูเขาสอบตองตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง กอนเขาอาคารที่ใชจัดสอบ หากพบวา
อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เจาหนาที่จะใหทําการนั่งพักและตรวจวัดใหมอีกครั้ง หากพบวาอุณหภูมิ
ของรางกายไมลดลงจะใหผูเขาสอบทําการสอบในสถานที่ที่จัดไวใหเปนการเฉพาะ
2. ผูเขาสอบที่มีอาการ เชน อาการไข ไอ จาม มีน้ํามูก เจ็บคอ ใหแจงเจาหนาที่ ณ จุดคัดกรอง
โดยจะใหผูเขาสอบที่มีอาการดังกลาวทําการสอบในสถานที่ที่จัดไวใหเปนการเฉพาะ
3. ผูเขาสอบตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาขณะอยูในสถานที่จัดสอบ
หากไมสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาจะไมอนุญาตใหเขาอาคารที่ใชจัดสอบหรือหองสอบเด็ดขาด
4. ผู เ ข า สอบต อ งคํ า นึง ถึงสุ ขภาพของตนเองและผูอื่ น ตลอดเวลาในขณะอยูใ นสถานที่
จัดสอบ โดยการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) จากบุคคลอื่น ๆ อยางนอย 1 – 2 เมตร
5. ผูเขาสอบควรหมั่นลางมือดวยเจลแอลกอฮอลตามจุดบริการตาง ๆ ที่จัดเตรียมไวให
หรือลางมือดวยน้ําและสบูบอย ๆ
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
สําเนาถูกตอง

(นายสันธิษณ ดิษฐอําไพ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงนาม)

เบญจพร ชาครานนท
(นางสาวเบญจพร ชาครานนท)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

