
 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

เรื่อง ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
 ในการรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 ของประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่  28  พฤศจิกายน  2562 
รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนทีป่ระเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 

 1. ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน ถ้าผู้ใดได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ส าหรับวัน เวลา 
และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะประกาศให้ทราบในภายหลัง 

 2. ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ งที่ 1 ตามวัน เวลา และสถานที่           
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

 (ข) ระเบียบเกี่ยวกับกำรประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 

  1. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 จะใช้วิธีสอบข้อเขียนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
และวิธีการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่  28  พฤศจิกายน  2562 ทั้งนี้ 
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ และวิธีการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 อย่างเคร่งครัด 

  2. ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
   2.1 ให้ผู้สมัครแต่งกายเข้าห้องสอบโดยสวมเสื้อยืดคอกลม หรือคอวี สีขาวล้วน 
หรือสีด าล้วน แขนสั้น ไม่มีกระเป๋า ไม่มีลวดลายใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่มีกระดุม ไม่มีโบว์ ไม่มีเครื่องประดับตกแต่ง
บนเสื้อ ไม่เย็บระบายเป็นชั้น ๆ และสวมกางเกงวอร์มขายาว  สีด า หรือสีกรมท่า เท่านั้น  ยกเว้นสุภาพสตรี
ที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื้อยืดคอกลม หรือคอวี สีขาวล้วน หรือสีด าล้วน แขนยาว และใส่ผ้าคลุม 
(ฮิญาบ) สีขาว หรือสีด า ไม่มีลวดลาย โดยใช้เข็มกลัดที่ไม่มีเครื่องประดับติดไว้ด้านหลัง และส าหรับสุภาพสตรี
มีครรภ์อนุญาตให้สวมชุดคลุมท้อง สีขาว หรือสีด า  ไม่มีลวดลาย ไม่มีปก ไม่มีกระเป๋า ไม่มีกระดุม ไม่มีโบว์  
ไม่มีเครื่องประดับตกแต่งบนชุด ไม่เย็บระบายเป็นชั้น ๆ  
   ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสวมรองเท้า ถุงเท้า ถุงน่อง เสื้อสูท เสื้อคลุม เสื้อแจ็คเก็ต 
และเครื่องประดับทุกชนิด เช่น นาฬิกา ต่างหูขนาดใหญ่ สร้อยคอ เป็นต้น เข้ำห้องสอบ  
   ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังค าแนะน าและปฏิบัติตามค าสั่งของกรรมการคุมสอบ อย่าง
เคร่งครัด 
 
 

2.2 เป็นหน้าที่… 
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   2.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนดไว้   
   2.3 ต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน
เท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุ และบัตรประจ ำตัวคนพิกำร ไปในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
หำกไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่ำวแสดงตน กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบจะไม่อนุญำตให้เข้ำรับ        
กำรประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 
   2.4 การสอบข้อเขียน 
    2.4.1  ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว  ทั้งนี้ จะเรียกผู้สมัครเข้าห้องสอบ
ก่อนเวลาประมาณ 15 นาที เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ และอนุญาตให้น าอุปกรณ์ที่ต้องใช้         
ในการสอบเข้าสอบตามที่ระบุไว้ท้ายประกาศนี้ เท่านั้น ส่วนกระดาษค าตอบจะต้องใช้กระดาษค าตอบที่         
กรมชลประทานจัดให้โดยเฉพาะ 
    2.4.2 ผู้สมัครที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ 
    2.4.3 ผู้สมัครจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบ          
ที่กรมชลประทานก าหนดให้ในตารางสอบ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ หรือผิดห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษค าตอบ 
    2.4.4 ผู้สมัครจะต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ใน
ตารางสอบไปเอง นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีกรมชลประทานจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
    2.4.5 ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุ อุปกรณ์ อ่ืน ๆ เช่น  
กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณทุกชนิด 
หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร นาฬิกา 
เป็นต้น เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด หากน าเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระท าการทุจริต 
    2.4.6 เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 
    2.4.7 ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาท าตอบ 
    2.4.8 ให้เขียนเลขประจ าตัวสอบเฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
    2.4.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ 
    2.4.10 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
    2.4.11 ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ
ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
    2.4.12 เมื่อหมดเวลาท าตอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้
หยุดท าตอบจะต้องหยุดทันที หัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะมารับแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ  
ณ ที่นั่งสอบ และผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
 

ผู้ใดไม่… 





วัน  เวลาสอบ ต าแหน่ง สถานทีส่อบ อุปกรณท์ีใ่ชใ้นการสอบ

 วันอาทติย์ที ่ 16  กุมภาพันธ ์ 2563
 เวลา  13.30 - 16.30  น. - เจ้าพนกังานธุรการ (คนพิการ) โรงเรียนชลประทานวิทยา  -  ดินสอที่มีความด า

- เจ้าหน้าทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์ (คนพกิาร) ถนนติวานนท์   เท่ากับ  2 B หรือมากกว่า
ต าบลตลาด  -  ยางลบ
อ าเภอปากเกร็ด  -  ปากกา
จังหวัดนนทบรีุ

ก าหนดวัน เวลา และสถานทีป่ระเมนิสมรรถนะครั้งที ่1 ในการรับสมคัรบคุคล (คนพิการ) เพ่ือเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทัว่ไป
แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป  ลงวันที ่         มกราคม  พ.ศ. 2563



วัน  เวลาสอบ ต าแหน่ง ส านักทีส่มคัร สถานทีส่อบ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสอบ

 วันอาทิตย์ที ่ 16  กุมภาพันธ์  2563
 เวลา  13.30 - 16.30  น.  - เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) ส านักงานชลประทานที ่4  โรงเรียนชลประทานวิทยา  -  ดินสอทีม่ีความด า

ส านักงานชลประทานที ่13  ถนนติวานนท์  ต าบลบางตลาด    เท่ากับ  2 B หรือมากกว่า
ส านักงานชลประทานที ่14  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  -  ยางลบ

 -  ปากกา
 - เจ้าหน้าทีเ่คร่ืองคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
(คนพิการ)

ก าหนดวัน เวลา และสถานทีป่ระเมนิสมรรถนะครั้งที ่1 ในการรับสมคัรบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป  ลงวันที ่            มกราคม  พ.ศ. 2563




