(สําเนา)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ในตําแหน่งนักสํารวจดิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ตามที่ได้มีประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตําแหน่งนักสํารวจดิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นั้น
กรมพัฒนาที่ดิน จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้
(ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(ข) กําหนดวัน เวลา และสถานทีป่ ระเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา
และสถานที่ ในตารางสอบ ดังนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
วัน เวลา และสถานทีป่ ระเมิน
และสมรรถนะ
และวิธกี ารประเมิน ครั้งที่ 1
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง
โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ตําแหน่งนักสํารวจดิน
วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕62
เวลา 13.๐๐ – ๑5.3๐ น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
(TBC)
ถนนพหลโยธิน
ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11 รอ.
แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

เลขประจําตัวผู้สมัคร

อุปกรณ์ทใี่ ช้
ในการสอบ

ตามผังที่นั่งสอบ
แนบท้ายประกาศ

- ปากกาน้ําเงิน
- ยางลบหมึก
- น้ํายาลบคําผิด

-2ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ
และวิธกี ารประเมิน ครั้งที่ 1

วัน เวลา และสถานทีป่ ระเมิน

เลขประจําตัวผู้สมัคร

อุปกรณ์ทใี่ ช้
ในการสอบ

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕62
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.3๐ น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
(TBC)
ถนนพหลโยธิน
ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11 รอ.
แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

ตามผังที่นั่งสอบ
แนบท้ายประกาศ

- ปากกาน้ําเงิน
- ยางลบหมึก
- น้ํายาลบคําผิด

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕62
เวลา 13.๐๐ – ๑5.3๐ น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
(TBC)
ถนนพหลโยธิน
ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11 รอ.
แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

ตามผังที่นั่งสอบ
แนบท้ายประกาศ

- ปากกาน้ําเงิน
- ยางลบหมึก
- น้ํายาลบคําผิด

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

(ค) ระเบียบปฏิบตั เิ กี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบตั ติ ามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่ ง กายให้ สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ยตามประเพณี นิ ย ม กล่ า วคื อ สุ ภ าพสตรี สวมเสื้ อ
กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ส มั ค รจะต้ อ งทราบวั น เวลา สถานที่ ใ นการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๓. ต้องนําบัตรประจําตัวสอบผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทาง
ราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่
อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

-3๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ห้ามนําเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะ
เข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด
๔.๔ ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการประเมินกําหนดให้
เท่านั้น
๔.๕ ผู้เ ข้ า สอบที่ ไ ปถึ ง ห้ อ งสอบหลั ง จากเวลาที่ กํ า หนดเริ่ ม สอบในตารางการ
ประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖ ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตําแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา
ที่กําหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตําแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินตําแหน่งที่สมัครอีก
๔.๗ ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น จะต้ อ งนั่ ง ประเมิ น ตามที่ นั่ ง และห้ อ งประเมิ น
ที่กําหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนน
สําหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น
๔.๘ เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ
ตําแหน่งที่สมัครและเลขประจําตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่านั้น
๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการ
ประเมินอื่น หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ
๔.๑๐ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคําตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้
๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคํ า ตอบที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น จะนํ า ออกจาก
ห้องประเมินไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุด
ทํ า คํ า ตอบจะต้ อ งหยุ ด ทั น ที แต่ จ ะออกจากห้ อ งประเมิ น ได้ ต่ อ เมื่ อ คณะกรรมการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม
การประเมินได้อนุญาตแล้ว
๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จ ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่
๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุ จ ริ ต อาจไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๖. ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

-4(ง) กรมพัฒนาที่ดินจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้ง ๑ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th
เลือกเมนู “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”
ประกาศ ณ วันที่ 29
(ลงนาม)

ตุลาคม พ.ศ. 2562

เบญจพร ชาครานนท์
(นางสาวเบญจพร ชาครานนท์)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

สําเนาถูกต้อง

(นายศุภากร รอดเรืองศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

