ประกาศสำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เฃต ๔
เรือ่ ง รายขึอ่ ผูผ้ า่ นการประเมิน ความเความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๑
และมีสทิ ธิเข้ารันการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๒
ในตำแหน่งเจ้าหน้าทีแ่ ผนทีภ่ าพถ่าย
และข้อปฏิบตั ใิ นการสอบเพือ่ เป็นการเฝืาระวังและฟ้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ใวรัสโคโรบา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ตามทีไ่ ด้มปี ระกาศสำนักงานพัฒ นาทีด่ นิ เขต ๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรือ่ ง รับสมัครบุคคลเพือ่
เลือกสรรเป็นพนักงาบราชการทัว่ โป ในตำแหน่งเจ้าหน้าทีแ่ ผนทีภ่ าพถ่าย ซึง่ สำนักงานพัฒ นาทีด่ นิ เขต ๔ ใต้
ดำเนินการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๑ เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี ๒๕ กับ ยายบ ๒๕๖๕
ไปแล้ว บัน้
สำนัก งาบพัฒ นาทีด่ นิ เขต ๔ จึงขอประกาศรายซึอ่ ผูผ้ า่ นการประเมิน ความรูค้ วามสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๑ และมีสVิ Bเข้ารับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๒ ด้งมีรายซือ่
แนบท้ายประกาศนี้
ทัง้ นี้ ขอให้ผ มู้ รี ายซือ่ ข้างด้น เข้ารับ การประเมิน ความรู้ ทัก ษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๒
โดยวิธกี ารสอบสัมภาษณ์ ในวับจันทร์ท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามเวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง

เวลา

ผูมสี ิทธิเข้าหดสอบเพีอ่ วัด
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตามประกาศบัญชีแบบทัาย

สถานทีส่ อบ

เลขประจำตัวสอบ
ผูม้ สี ทิ ธิเข้าสอบความเหมาะสม
กับตำแหน่ง
เจ้าหน้าทีแ่ ผนทีภ่ าพถาย
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สำนักงานพัฒ นาทีด่ นิ เขต ๔
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หลักฐานทีต่ อ้ งยืน่ ในวันเข้ารับการประเมินลมรรถนะครัง้ ที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
(๑) ใบสมัครทีพ่ มิ พ์จากอินเตอร์เบ็ต พร้อมลงลายมือชือ่ ใบใบสมัครให้ครบถ้วน
(๒) สำเน าป ระกาศน ยั บ ตั ร และสำเน าระเบ ยี น แสดงผลการศึก ษา (Transcript of
Records) ทีแ่ สดงว่าเป็นผูม้ วื ฒ
ุ กิ ารศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครฃองตำแหน่งทีส่ มัครสอบ จำบวบอย่างละ ๒
ฉบับโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี ำนาจอนุมตั ภิ ายในวับปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๕ กันยายน ๒(๕๖๔
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำบวบ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลัก ฐานอืน่ ๆ เช่น ใบสำคัญ การสมรส ใบเปลีย่ นซือ - ขือ่ สกุล (ในกรณี
ชือ่ - ชือ่ สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน อย่างละ ๑ ฉบับ
ท ง้ั น ้ี ใบสำเนาเอกสารทุก ฉบับ ให ผ้ สู้ มัค รเขีย นคำรับ รองว่า “ส ำเน าถูก ต้อ ง” และ
ลงลายมือ ชือ่ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำต้วสอบกำกับ ไวัม มุ บนต้านขวาของสำเนาเอกสารทุก หน้า
หมายเหพ ผูท้ ไ่ี ด้ข น้ึ บัญ ชีเมือ่ จะได้รบั การจัด จ้างเป็น พนัก งานราชการจะต้อ งนำใบรับ รอง
แพทย์ ซึง่ ออกให้ไม,เกิน ๑ เดือ น และแสดงว่าไม,เป็น โรคทีต่ อ้ งห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้ว ยโรค พ.ศ.๒๕๔๓
มายืน่ ด้วย
หากผูใ้ ดไม่มารายงานตัวเพือ่ เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา และ
สถานทีด่ งั กล่าว หรือ ปรากฏภายหลังว่าผูส้ มัค รสอบรายใดมีค ณ
ุ สมบัต ไิ ม,ตรงตามประกาศรับ สมัค รสอบ
ถึงแม้ว า่ ผูส้ มัค รสอบรายนัน้ จะเป็น ผูม้ รี ายชือ่ ขึน้ ทะเบีย นเป็น ผูส้ อบผ่านการประเมิน ความรูค้ วามสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๑ ตามประกาศสำนักงานพัฒ นาทีด่ นิ เขต ๔ ฉบับบี้ ก็จะไม่มสี ทิ ธิได้รบั การจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการในตำแหน่งทีส่ อบได้
อนึง่ กรณีท ตี รวจพบภายหลังว่าหลัก ฐานและเอกสารการสมัค รสอบ หรือ คุณ สมบัต กิ าร
สมัค รสอบไม่ถ กู ต้อ ง หรือ ไม่เป็น ไปตามประกาศรับ สมัค รสอบ สำนัก งาบพัฒ นาทีด่ นิ เขต ๔ จะถือ ว่า
ผูส้ มัค รสอบเป็น ผูช้ าดคุณ สมบัต ใิ นการสมัค รสอบครัง้ นีต้ ง้ั แต่ต น้ และจะไม'มีส ทิ ธิได้รบั การจัด จ้างเป็น
พนักงานราชการ หรือเรียกร้องใดๆ ทัง้ สิน้

ผูท้ ไ่ี ม'นำหลักฐานมาในวัน ทดสอบเพือ่ วัด ความเหมาะสมกับ ตำแหน่งหรืลนำมา
ไม่ครบ เจ้าหน้าทีอ่ าจพิจ ารณาไม่ให้เข้าทดสอบเพือ่ วัด ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง

- ๓ช้อปฎิบ พใบการสอบเพือ่ เ-ป็น ทารเป้าระวังนละป็รงฝัน การแพร่ระบาดจองโรคติพ เชือ้ ไวรัล
โดโรนา ๒๐<>๙ (COVtD-19)
เพือ่ ให้การฟ้าระวังและบีองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซือ้ ไวรัสโคโรบา ๒๐๑๔ (COVID-®๙)
เป็น โปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพือ่ มิโห้สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพของผูเ้ ข้าสอบทุกท่าน รวมทัง้ คำบึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วบรวม กรมพัฒนาทีด่ นิ จึงกำหนดข้อปฎิบตึ โิ บการสอบ ดิงบี้

๑. ผูเ้ ข้าสอบต้อ งตรวจวัด อุณ หภูม ิ ณ จุด คัด กรอง ก่อ นเข้าอาคารทีใ่ ข้จดั สอบ หากพบว่า
อุณ หภูมเิ กิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส เจ้าหน้าทีจ่ ะโห้ท ำการนัง่ พักและตรวจวัดโหม่อกี ครัง้ หากพบว่าอุณ หภูมิ
ของร่างภายไม่ลดลงจะให้ผเู้ ข้าสอบทำการสอบใบสถานทีท่ จ่ี ดั ไว้ให้เป็นการเฉพาะ
๒. ผูเ้ ข้าสอบทีม่ อี าการ เซ่น อาการไข้ โอ จาม มีบ'้ี ชเุ ก เจ็บคอ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง
โดยจะให้ผเู้ ข้าสอบทีม่ อี าการดังกล่าวทำการสอบใบสถานทีท่ จ่ี ดั โวโห้เป็นการเฉพาะ
๓.ผูเ้ ข้าสอบต้อ งสวมหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะอยูใ่ นสถานทีจ่ ดั สอบ
หากไม่สวมหน้ากากอนามัยห่รอื หน้ากากผ้าจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารทีใ่ ข้จดั สอบหรือห้องสอบเด็ดขาด
๔. ผูเ้ ข้าสอบต้องคำบึงถึงสุขภาพของตนเองและผูอ้ บ่ึ ตลอดเวลาใบขณะอยูใ่ บสถานทีจ่ ดั สอบ
โดยการเวับระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จากบุคคลอืน่ ๆ อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร
๕. ผูเ้ ข้าสอบควรหนัน่ ล้างมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริก ารต่าง ๆ ทีจ่ ดั เตรียมไว้ให้ หรือ
ล้างมือด้วยนํา้ และสบูบ่ อ่ ย ๆ
๖. ให ผ้ 'ู้ เข า้ ส อบ น ำห ลัก ฐาน ผลกการตรวจท ยี นื ยับ ว่า โม 1เป น็ ผ ตู้ ดิ เซ อ้ื โค วิด ๑๙
ระยะเวลาไม่เกิน ๔๘ ชัว่ โมง ก่อนการสอบ โดยวิธกี ารใช้ขดุ ตรวจ ATK ของสถานทีต่ รวจ (โรงพยาบาล คลินกิ
หรือ สถานประกอบการทีอ่ อกใบรับรองผลการตรวจทีย่ นื ว่าไม่เป็นผูต้ ดิ เซือ้ โควิด ๑๙) ทัง้ บีผ้ ลการตรวจผ่าน
A pplication หมอพร้อม จะต้องมีตราประทับของสถานทีท่ โ่ี ต้รบั การตรวจมาอืน่ ต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เข้าสอบ
ผูโ้ ดไม่ปฏิบตี ติ ามระเบียบเกีย่ วกับการสอบบี้ หรือ ข้อปฏิบ ตี ใิ นการสอบเพือ่ เป็น การฟ้าระวัง
และบีองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซือ้ ไวรัสโควิด ๑๔ (COVID-sxa!) ห่รอื ผูใ้ ดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไมใต้รบั
อนุญ าตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการดำเนิน การสอบจะพิจารณาสัง่ งดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึง่
หรือทุกวิชาก็ไต้

ประกาศ ณ วับที่ ๒๘ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศรจิตร ศรีณ รงค์)
ผูอ้ ำนวยการสำนักงาบพัฒ นาทีด่ นิ เขต ๔

1

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ นิ
ลงวันที่ 28 กันยายน 2565
เรือ่ ง รายชึอ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ 2
ตำแหน่งเจ้าหนาทีแ่ ผนทีภ่ าพถ่าย

