
 
 
 
 

ประกาศ สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

  กําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ในตําแหนง  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 

 
 

  ตามท่ีไดมีประกาศ สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 ลงวันท่ี  9  มกราคม  2560   เรื่อง  
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป ในตําแหนง   เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร   และ
จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันท่ี   26  
มกราคม  2560   นั้น 
  

  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6  จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  กําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ดังตอไปนี้ 
 

  ก)  รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   
  ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
 

  ข)  กําหนด วัน เวลา และสถานท่ี ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
  ใหผูมีสิทธิ เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลาและ
สถานท่ีในตารางสอบดังนี้ 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และ 

สมรรถนะและวิธีการประเมิน 
วัน เวลาและสถานท่ี 

ในการประเมินฯ 
เลขประจําตัวผูสมัคร 

ความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง 
- ประเมินโดยการ สอบขอเขียน 
 
 
 
 
พิจารณาความเหมาะสมกับ
ตําแหนง 
-ประเมินโดยวิธี สอบสัมภาษณ 

วันเสารท่ี     4  กุมภาพันธ 2560 
เวลา 09.30 น – 11.30 น. 
      ณ  อาคารฝกอบรม  
      สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
      164  หมู 3  ต.ดอนแกว 
      อ.แมริม  จ.เชียงใหม 
 
วันเสารท่ี  4  กุมภาพันธ 2560 
เวลา 13.30 น – 15.30 น. 
     ณ  อาคารฝกอบรม  
     สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
     164  หมู 3  ต.ดอนแกว 
     อ.แมริม  จ.เชียงใหม 
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  ค)  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 1.  แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง 
สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและประพฤติ
ตนเปนสุภาพชน 
 2.  เปนหนาท่ีของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 
 3.  ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออกใหไป
ในวันประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจาหนาท่ีควบคุมการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขา
รับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ก็ได 
 4.  การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน  ตอง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  4.1  หามนําเครื่องมืออุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
  4.2  ควรไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหองสอบไดก็
ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบแลว 
  4.3 ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการ
ประเมินโดยเครงครัด 
  4.4  ตองเขาประเมินกับกรรมการตามท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการประเมินกําหนดใหเทานั้น 
  4.5 ผูเขารับการประเมินท่ีไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางประเมินไป
แลว 30 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
  4.6 ผูมาสอบจะตองเขารับการประเมินตามตําแหนงท่ีสมัคร และตามวัน เวลาท่ีกําหนดใน
ตารางการประเมิน ผูท่ีเขารับการประเมินผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขารับการประเมินใน
ตําแหนงท่ีสมัครอีก  
  4.7  ผูเขารับการประเมินจะตองนั่งประเมินตามท่ีนั่งและหองประเมินท่ีกําหนดให ผูใดนั่ง
สอบผิดท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ใดจะไมไดรับคะแนนสําหรับความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ นั้น 
  4.8  เขียนชื่อ – นามสกุล ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอบ ตําแหนงท่ี
สมัครและเลขประจําตัวสอบเฉพาะในท่ีท่ีกําหนดใหเทานั้น 
  4.9 เม่ืออยูในหองประเมินขณะประเมินตองไมพูดหรือติดตอกับผูเขารับการประเมินอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอกและไมออกจากหองประเมินเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจาหนาท่ีควบคุมการประเมินฯ 
  4.10  ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
หรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินกอน จึงจะออกจากหองประเมินได 
  4.11 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบท่ีใชในการประเมินจะนําออกจากหองประเมินไมได เวน
แตคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินอนุญาตเทานั้น  
  4.12  เม่ือหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินใหหยุดทําคําตอบ 
จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองประเมินไดตอเม่ือคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินได
อนุญาตแลว 
 



 
  4.13  เม่ือสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานท่ีประเมินโดยพลัน หามติดตอกับผูท่ียังไมไดเขา 
รับการประเมิน และตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูท่ียังประเมินอยู 
   

5.  ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินนี้ หรือผูใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจ
ไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได 
 6. ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์และไมมีสิทธิเขารับการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 
 
 
 
  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  6  จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ    ในวันท่ี    
8   กุมภาพันธ  2560    ณ    สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6    และทาง  http://www.ldd.go.th/  หรือ    
R06.ldd.go.th 

 
 
                ประกาศ  ณ   วันท่ี    26  เดือน     มกราคม    พ.ศ.   2560 
 
 
       
 
  
                 (นายชยุต   ราชาตัน) 
              ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
              ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
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