ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ตามที่ได้มีประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และจะ
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ 25 สิงหาคม
2557 นั้น
สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
เลขประจําตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

5771001

นางสาวปิยนุช ฤกษ์ดี

5771002

นางสาววรรณษา เถาวัลย์

5731003

นางสาวปัทมา มิตรเมือง

5731004

นางสาวโชติมา ยกซุ่น

5731005

นางสาวสุชาดา นิลศรี

หมายเหตุ

2ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ให้ผู้มสี ิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ 1 และครั้งที่ 2
ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
- ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
โดยการสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ ที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 11
- ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 คุณสมบัติส่วนบุคคล โดยการสอบ
สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ ที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 11
ค) ระเบียบปฏิบัตเิ กี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
3. ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไป
ในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนําเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานทีป่ ระเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าทีค่ วบคุม
การประเมินโดยเคร่งครัด
4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการประเมินกําหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.6 ผูม้ าสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตําแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กําหนดใน
ตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตําแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มสี ิทธิเข้าในตําแหน่งที่สมัครอีก
4.7 ผู้เข้าการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กําหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ใน
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสําหรับความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ นั้น

-34.8 เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอบ ตําแหน่งที่
สมัครและเลขประจําตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่านั้น
4.9 เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอื่นหรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ
4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลา และส่งคําตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้
4.11 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช้ในการประเมินจะนําออกไปจากห้องประเมินไม่ได้
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น
4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทําคําตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้
อนุญาตแล้ว
4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผูท้ ี่ยังไม่ได้เข้ารับการ
ประเมิน และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการเลือกสรร
อาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
6. ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งนี้
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และทาง http://www.ldd.go.th ,
http://r11.ldd.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557

(นายชุมพล คงอินทร์)
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

