ประกาศสำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต ๔
เรือ่ ง รายซือ่ ผูส้ มัครเข้ารับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๑
กำหนดวัน เวลา สถานที' ในการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๑
ในตำแหน่งเจ้าหน้าทีแ่ ผนทีภ่ าพถ่าย
และข้อปฎิปติใบการสอบเพือ่ เป็นการเฝืาระวังและป้องกับการแพร่ระบาด ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
«ะ0ป11>๑๙)

ตามทีได้ม ปี ระกาศสำนักงานพัฒ นาทีด่ นิ เขต ๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรือ ง รับ สมัครบุคคลเพือ่
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไปในตำแหน่งเจ้าหน้าทีแ่ ผนทีภ่ าพถ่าย ซืง่ จะประกาศรายซือ่ ผูส้ มัคร เข้ารับ
การประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๓ กับยายน ๒๕๖๕ นัน้
สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต ๔ จึงขอประกาศรายซือ่ ผูส้ มัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครัง้ ที, ๑ กำหนด วัน เวลา และสถานทีใ่ นการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และระเบียบปฎิปติเกีย่ วกับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะดังต่อไปนี้
(ก) รายซือ่ ผูส้ มัครเข้ารับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานทีป ระเมิน ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้
ผูส้ มัครเข้ารับการประเมินความรูค้ วาม สามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ใบตารางสอบ
ดังนี้
ตำแหน่งเจ้าหน้าทีแ่ ผนทีภ่ าพถ่าย
ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
อุปกรณ์ทใ่ี ข้
สมรรถนะ
วัน เวลา และสถานทีป่ ระเมิน
เลขประจำตัวผูส้ มัคร
ใบการสอบ
และวิธกี ารประเมินครัง้ ที่ ๑
ความรูค้ วามส ามารถท พั เฉ พ าะ วัน อาทิต ย์ท ๒
ี ๕ กัน ยายน ๒๕๖๕ ๖๕๐๔๒๑๐๐๑ - ปากกรนาเงิน
สำหรับตำแหน่ง
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๑.๓๐ บ.
- ยางลบหมึก
โดยวิธกี ารสอบข้อเขียน
ณ สำนักงาบพัฒนาทีด่ นิ เขต ๔
๖๕0๔๒๑๐๑๗ - นัา้ ยาลบคำผิด
ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

-๒(ค) ระเบีย บปฏิบ ตั เิ กีย่ วกับ การประเมิน ความรูค้ วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ
ให้ผสู้ มัครปฏิบต้ ติ ามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สภุ าพเรียบร้อยตามประเพณีนยิ ม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสือ้ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุม้ ส้น สุภาพบุรษุ สวมเสือ้ กางเกง โดยสอดขายเสือ้ ไวใบกางเกง สวมรองเท้าหุม้ ส้นและ
ประพฤติตนเนินสุภาพซน
๒. เนินหน้าทีข่ องผูส้ มัครจะต้องทราบวันเวลา สถานทีใ่ นการประเมินความรูค้ วามสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบผูส้ มัคร และบัตรประจำตัวประขาชน หรือบัตรทีท่ างราขการ
ออกให้ใปในวันประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครัง้ หากไม่มบี ตั รใดบัตรหนีง่ กรรมการ
หรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณา ไม่อนุญาตให้เข้า
รับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
๔. การเข้ารับ การประเมิน ความรูค้ วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ โดยวิธกี ารสอบ
ข้อเขียน ต้องปฏิบตั ดิ งั นี้
๔.® ห้ามนำเครือ่ งมือและอุปกรณีสอ่ื สารอิเล็กทรอนิกส์ทกุ ชนิดเข้าห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานทีประเมินก่อนเริม่ เวลาประเมินไม่นอ้ ยกว่า ๑ ชัว่ โมง เพือ่ คัดกรอง
ตรวจวัดอุณ หภูมแิ ละให้ปฏิบตั ติ บตามข้อปฏิบตั ใิ นการสอบเพือ่ เนินการเฝืาระวังและบีองกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (C0VI□ -๑๙) แต่จะเข้าห้องสอบไต้กต็ อ่ เมือ่ ใต้รบั อนุญาตจากกรรมการหรือ
เจ้าหน้าทีค่ วบคุมการประเมินแล้ว
๔.๓ ต้องเชือ่ พิง และปฏิบตั ติ ามคำสัง่ และคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุม
การ ประเมินโดยเคร่งครัด
๔.๔ ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามทีเ่ จ้าหน้าทีด่ ำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านัน้
๔.๕ ผูเ้ ข้าสอบ ทีไ่ ปถึงห้องสอบหลังจากเวลาทีก่ ำหนดเริม่ สอบในตารางการประเมินไป
แล้ว ๓๐ นาที จะไมใต้รบั อนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖ ผูม้ าสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตำแหน่งทีส่ มัคร และตามวับ เวลา ทีก่ ำหนด
ในตารางการประเมิน ผูท้ เ่ี ข้ารับ การประเมิน ผิดตำแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มี สิท ธิเข้ารับ การประเมิน
ตำแหน่งทีส่ มัครอีก
๔.๗ ผูเ้ ข้ารับการประเมินจะต้องนัง่ ประเมินตามทีน่ ง้ั และห้องประเมิน ทีก่ ำหนดให้ ผูใ้ ดนัง่
ผิด ทีใ่ นการประเมิน ความรูค้ วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะใดจะใม,ใต้ รับ คะแนนสำหรับ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนัน้
๔.๘ เขียนเลขประจำตัวสอบแทบชือ่ ใบทุกกรณีท เี กีย่ วข้องกับ การตอบข้อสอบ และให้
เขียนเลขประจำตัวสอบเฉพาะในทีท่ ก่ี ำหนดให้เท่านัน้ ห้ามเขียนชือ่ ลงบนกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด

“๓๔.๘ เมืออยูใ่ นห้องประเมิน ขณะประเมิน ต้องไม่พ ดู หรือติดต่อกับ ผูเ้ ข้ารับ การประเมิน อืน่
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะไต้รบั อนุญาต และอยูไ่ นความดูแลของกรรมการ
หรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการประเมินๆ
๔ .๑0 ถ้าสอบเสร็จ ก่อ นเวลาและส่ง กระดาษคำตอบใf นแล้ว ต้อ งไต้ร บั อนุญ าตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินไต้
๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบทีใ่ ข้ไนการประเมินจะนำออกจากห้องประเมินไม่ได้ เว้น
แต่ คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการประเมินอนุญาตเท่านบ
๔.๑๒ เมือ่ หมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการประเมินให้หยุดทำ คำตอบ
จะต้องหยุดทัน ที แต่จะออกจากห้องประเมิน ไต้ตอ่ เมือ่ คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีควบคุมการประเมิน ไต้
อนุญาตแล้ว
๔.๑๓ เมือ่ สอบเสร็จ ต้องไปจากสถานที,ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผูท้ ย่ี งั ไมใต้เข้ารับ
การประเมินและต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผูท้ ย่ี งั ประเมินอยู่
๔. ผูใ้ คไม่ปฎิบต้ ติ ามระเบียบเกีย่ วกับการประเมินนี้ หรือข้อปฏิบตั ใิ นการสอบเพือ่ เป็น การเผิาระวัง
และบีองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเขือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-ffl๙) หรือผูใ้ ดทุจริต หรือ พยายาม
ทุจ ริต อาจไม่ไ ต้ร บั อนุญ าตให้เข้า รับ การประเมิน ความรูค้ วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสัง่ งดการให้คะแนนก็ไต้
๖. ผูใ้ ดไม่มาภายในกำหนด รัน เวลา และสถานทีต่ งั กล่าว ถือว่าสละสิทธีเ้ ข้ารับการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครัง้ นี้

(ง) สำนัก งานพัฒ นาทีด นิ เขต ๔ จะประกาศรายชีอ ผู'้ ผ่านการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ e ในรันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๔ ทางเว็บไซต์
กรมพัฒนาทีด่ นิ httpy/www.Ldd.go.th เลือกเมนู “ข่าวรับสมัครงาน ” หรือเข้าทีเ่ ว็บไซต์
httpsr/Addc^. thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการที'่ วไป
ในสำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต ๔” ห่รอื เข้าทีเ่ ว็บไซต์ httpy/ro^ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน”
ข้อปฏิบตั ใิ นการสอบเพือ่ เป็นการเฝ็าระวังและบีองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVI0-๑๙)
เพือ่ ให้เป็น การเฝ็าระวังและบีอ งกัน การแพร่ระบาดของโรคติด เชือ้ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-®^ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพือ่ มิให้สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพของผูเ้ ข้าสอบทุกท่าน รวมทัง้
คำนึงถึงความรับผิดขอบต่อสังคมส่วนรวม กรมพัฒนาทีด่ นิ จึงกำหนดข้อปฏิบตั ใิ นการสอบ ตังนี้
๑. ผูเ้ ข้าสอบต้องตรวจวัด อุณ หภูม ิ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าอาคารทีใ่ ข้จดั สอบ หากพบว่า
อุณหภูมเิ กิน ๓๗.๔ องศาเซลเซียส เจ้าหน้าทีจ่ ะให้ทำการนัง่ พักและตรวจวัดใหม่อกี ครัง้ หากพบว่าอุณ หภูมิ
ของร่างกายไม่ลดลงจะให้ผเู้ ข้าสอบทำการสอบในสถานทีท่ จ่ี ดั ไว้ให้เป็นการ เฉพาะ
๒. ผูเ้ ข้าสอบทีม่ อี าการ เข่น อาการไข้ ไอ จาม มี'นามูก เจ็บคอ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัด
กรอง โดยจะให้ผเู้ ข้าสอบทีม่ อื าการตังกล่าวทำการสอบในสถานทีท่ จ่ี ดั ไว้ให้เป็นการเฉพาะ

๓. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะอยูใ่ นสถานที่จดั สอบ
หากไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าจะ,น!อนุญาตให้เข้าอาคารทีใ่ ข้จดั สอบหรือห้องสอบเด็ดขาด
๔. ผูเ้ ข้าสอบต้องคำนึงถึงสุขภาพของตบเองและผูอ้ น่ื ตลอดเวลาใบขณะอยูใ่ นสถานที่ จัดสอบ
โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จากบุคคลอืน่ ๆ อย่างน้อย © -๒ ฒตร
๕. ผูเ้ ข้าสอบควรหมัน่ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการต่าง ๆ ทีจ่ ดั เตรียมไว้ให้ หรือ
ล้างมือด้วยนํา้ และสบูบ่ อ่ ย ๆ

๖ . ให้ผ เู้ ข้าศอบน0าหลัก ฐานผลการตรวจทีย่ บี อัน ว,าไม่เป็น ผูต้ ดิ เชือ้ โดวิด ©๙ ใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๔๘ ชัว่ โมง ก่อนการลอบ โดยวิธกี ารใช้ขดุ ตรวจ ATK ของสถานทีด่ รวจ (โรงพยาบาล
คลินกิ หรือลถานประกอบการทีอ่ อกใบรับรองผลการตรวจทีย่ นี อับว่าโม่เป็นผูต้ ดิ เชือ้ โควิด ©๙) ทัง้ นีผ้ ล
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