
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง  ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 

ในตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน (กองแผนงาน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร)  
และขอปฏิบัติในการสอบเพ่ือเปนการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 
    

ตามท่ีไดมีประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปในตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน (กองแผนงาน และกลุม
พัฒนาระบบบริหาร)  ซ่ึงประกาศรายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ไปแลว ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564  นั้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน จึงขอประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะดังตอไปนี้ 

(ก) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   
ใหผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามวัน เวลา 
และสถานท่ี ในตารางสอบ ดังนี้ 

ตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน (กองแผนงาน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร) 

ความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

และวิธีการประเมิน ครั้งท่ี 1 

วัน เวลา และสถานท่ีประเมิน เลขประจําตัวผูสมัคร อุปกรณท่ีใช 
ในการสอบ 

ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะ
สําหรับตําแหนง 
โดยวิธีการสอบขอเขียน 

วันอาทิตย ท่ี 19 ธันวาคม ๒๕64 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น. 
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  
ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงดินแดง 
เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 

ตามผังท่ีนั่งสอบ 
แนบทายประกาศ 

 

- ปากกาน้ําเงิน 
- ยางลบหมึก 
- น้ํายาลบคําผิด 
 

    

 

 

 

/ (ข)  ระเบียบ... 
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(ข)  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
๑.  แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม  
๒.  เปนหนาท่ีของผูสมัครจะตองทราบวันเวลา สถานท่ีในการประเมินความรู

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
๓.  ตองนําบัตรประจําตัวสอบผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทาง

ราชการออกใหไปในวันประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง 
กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม
อนุญาตใหเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได 

๔.  การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ขอเขียน ตองปฏิบัติดังนี้ 

 ๔.๑   หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาหองสอบ  
 ๔.๒   ควรไปถึงสถานท่ีประเมินกอนเริ่มเวลาประเมินไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง เพ่ือคัด

กรองตรวจวัดอุณหภูมิและใหปฏิบัติตนตามขอปฏิบัติในการสอบเพ่ือเปนการเฝาระวังและปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจาก

กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินแลว 
 ๔.๓   ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาท่ี

ควบคุมการประเมินโดยเครงครัด 
 ๔.๔   ตองเขาประเมินกับกรรมการตามท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการประเมินกําหนดให

เทานั้น 
 ๔.๕   ผูเขาสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางการ

ประเมินไปแลว ๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
 ๔.๖   ผูมาสอบจะตองเขารับการประเมินตามตําแหนงท่ีสมัคร และตามวัน เวลา 

ท่ีกําหนดในตารางการประเมิน ผูท่ีเขารับการประเมินผิดตําแหนงจะถูกปรับ ใหตกและไมมีสิทธิเขารับการ
ประเมินตําแหนงท่ีสมัครอีก 

 ๔.๗   ผู เข ารับการประเมินจะตองนั่ งประเมินตามท่ีนั่ งและหองประเมิน 
ท่ีกําหนดให ผูใดนั่งผิดท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไมไดรับคะแนน
สําหรับความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น 

 ๔.๘   เขียนเลขประจําตัวสอบแทนชื่อในทุกกรณีท่ีเก่ียวของกับการตอบขอสอบ 
และใหเขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในท่ีท่ีกําหนดใหเทานั้น หามเขียนชื่อลงบนกระดาษคําตอบโดยเด็ดขาด 

 ๔.๙   เม่ืออยูในหองประเมินขณะประเมินตองไมพูดหรือติดตอกับผูเขารับการ
ประเมินอ่ืน หรือบุคคลภายนอก และไมออกจากหองประเมิน เวนแตจะไดรับอนุญาต และอยูในความดูแลของ
กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินฯ 

 ๔.๑๐  ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงกระดาษคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินกอน จึงจะออกจากหองประเมินได 

 ๔.๑๑   แบบทดสอบ กระดาษคําตอบท่ีใช ในการประเ มินจะนําออกจาก 
หองประเมินไมได เวนแตคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินอนุญาตเทานั้น 

/ ๔.๑๒ เม่ือหมด… 
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  ๔.๑๒   เม่ือหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินใหหยุด
ทําคําตอบจะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองประเมินไดตอเม่ือคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุม 
การประเมินไดอนุญาตแลว 

 ๔.๑๓   เม่ือสอบเสร็จ ตองไปจากสถานท่ีประเมินโดยพลัน หามติดตอกับผูท่ียัง
ไมไดเขารับการประเมินและตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูท่ียังประเมินอยู 

๕.   ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการประเมินนี้ หรือขอปฏิบัติในการสอบเพ่ือเปน
การเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือผูใดทุจริต หรือ

พยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได 

๖. ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์เขารับการ 
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 

 (ค)   กรมพัฒนาท่ีดินจะประกาศรายช่ือผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ        
และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th 
เลือกเมนู “ขาวรับสมัครงาน” หรือเขาท่ีเว็บไซต https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปในกรมพัฒนาท่ีดิน” 

ขอปฏิบัติในการสอบเพ่ือเปนการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

เพ่ือใหการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือมิใหสงผลกระทบตอสุขภาพของผูเขาสอบทุกทาน รวมท้ังคํานึงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม กรมพัฒนาท่ีดินจึงกําหนดขอปฏิบัติในการสอบ ดังนี้ 

1. ผูเขาสอบตองตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง กอนเขาอาคารท่ีใชจัดสอบ หากพบวา
อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เจาหนาท่ีจะใหทําการนั่งพักและตรวจวัดใหมอีกครั้ง หากพบวาอุณหภูมิ
ของรางกายไมลดลงจะใหผูเขาสอบทําการสอบในสถานท่ีท่ีจัดไวใหเปนการเฉพาะ  

2. ผูเขาสอบท่ีมีอาการ เชน อาการไข ไอ จาม มีน้ํามูก เจ็บคอ ใหแจงเจาหนาท่ี ณ จุดคัดกรอง 
โดยจะใหผูเขาสอบท่ีมีอาการดังกลาวทําการสอบในสถานท่ีท่ีจัดไวใหเปนการเฉพาะ  

3. ผูเขาสอบตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาขณะอยูในสถานท่ีจัดสอบ 
หากไมสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาจะไมอนุญาตใหเขาอาคารท่ีใชจัดสอบหรือหองสอบเด็ดขาด 

4. ผูเขาสอบตองคํานึงถึงสุขภาพของตนเองและผูอ่ืนตลอดเวลาในขณะอยูในสถานท่ี 
จัดสอบ โดยการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) จากบุคคลอ่ืน ๆ อยางนอย 1 – 2 เมตร 

5. ผูเขาสอบควรหม่ันลางมือดวยเจลแอลกอฮอลตามจุดบริการตาง ๆ ท่ีจัดเตรียมไวให 
หรือลางมือดวยน้ําและสบูบอย ๆ  

      ประกาศ  ณ  วันท่ี    23   พฤศจกิายน  พ.ศ. 2564 

     (ลงนาม)                เบญจพร ชาครานนท 
 
 

(นางสาวเบญจพร ชาครานนท) 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

สําเนาถูกตอง 

 

(นายสันธิษณ  ดิษฐอําไพ) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.thaijobjob.com/
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