ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ
ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายซื่อ
ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ นั้น
บัด นี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้ม
ของสถานการณ์ค ลี,คลายไปในทางที,ดีฃ ึ้น ตามประกาศกรุง เทพมหานคร ลงวัน ที่ ๓๐ ตุล าคม ๒๕๖๔
เรื่อง สั่งปีดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๕) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบีย บปฏิบ ัต ิเกี่ย วกับ การประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
วัน เวลา และสถานที่ส อบ

เนื้อ หาที่ส อบ

๖๔๒ ๐๐๑ - ๖๔๒๐๓๖

ความรู้ค วามสามารถเฉพาะตำแหน่ง
สอบข้อ เขีย น ครอบคลุม เนื้อ หา ดัง นี้
■ ความรู้ด ้า นคณิต ศาสตร์ และสถิต ิเบื้อ งด้น
■ ความรู้ท ั่ว ไปเกี่ย วกับ ด้า นการเกษตร
• ความรู้เกี่ย วกับ การใช้ค อมพิว เตอร์เบื้อ งด้น
• ความรู้เ กี่ย วกับ ภารกิจ ของสำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร
■ ความรูท้ ั่ว ไปเกี่ย วกับ สถานการณ์บ ้า นเมือ งในปัจ จุบ ัน

วัน เสาร์ท ี่ ๒๐ พฤศจิก ายน ๒๕๖๔
เวลา 0 ๙ .0 0 - ๑๒ .๐๐ น.
ห้อ งประขุม ๓ ชั้น ๓
อาคารนวัต กรรม
สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร

อุป กรณ์
ที่ใ ข้ส อบ

เลขประจำตัว สอบ

- ปากกาลูก ลื่น
สี'นาเงิน
- เครื่อ งคิด เลขที่
ไม่ม ีส ูต รคำนวณ

๒. ระเบียบปฏิบ ัต ิเกี่ยวกับ การประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๒.๑ ผู้เข้าสอบต้อ งแต่งกายสุภ าพเรียบร้อ ย โดยสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกงแบบ
สุภาพ สวมรองเท้าทุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดขายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
ทุ้มส้น ทั้งนี้ ห้ามสวมกางเกงขาส้น กางเกงยีนส์ เสื้อแขนกุด เสื้อยืด รองท้าแตะ รองเท้าฟองนํ้า
๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบตามประกาศนี้
๒.๓ ผู้เข้าสอบต้องนำหลักฐานและเอกสารมายื่นในวันสอบ ดังนี้
(๑ )บัต รประจำตัว ประขาขนหรือ บัต รประจำตัว เจ้าหน้า ที่ข องรัฐ ใบอนุญ าตขับ รถหรือ
หนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประซาซน ๑๓ หลัก ระบุขัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง)
หากไมมับัตรตังกล่าวบัตรใดบัตรหนึ่งข้างต้นมาแสดงในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตำเนินการสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
(๒) ใบสมัคร...

-๒-

(๒) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา
ดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาวุฒิการศึกษา
จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน
จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
(กรณีชื่อหรือชื่อสกลในเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูก ต้อ ง” และลงวันที่ เดือน
ปี พร้อมระบุเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้ที่มุมบนต้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
๒.๔ ผู้เข้าสอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที หากผู้ใดไม่มาตามกำหนดวัน
เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๒.๕ ผู้เข้า สอบต้อ งเชื่อ พิง และปฏิบ ัต ิต ามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือ เจ้า หน้า ที่
ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
๒.๖ ผู้เข้า สอบจะต้อ งเข้า รับ การประเมิน กับ กรรมการตามที,เจ้า หน้า ที,ดำเนิน การประเมิน
กำหนดเท่านั้น
๒.๗ เมือการสอบเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้เข้าสอบออกจากสถานที่สอบโดยพลันและต้องไม่กระทำการ
ใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ไต้รับ
อนุญ าตให้เข้าสอบ หรือยุติก ารสอบ ทั้ง นี้ คณะกรรมการดำเนิน การสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งงด
การให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น
ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อบีองกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อใวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๓. การประกาศรายชื่อ ผู้ผ ่านการประเมิน ความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันพุธ
ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.oae.go.th และทางเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com

(นายฉนทานนทั วรรณเขจร)
เลขาธการสำนักงานเ^รษฐกจnารเกษตร

เอกสารแนบ
ข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ

๑. ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง ดังนั้น
ผู้ส มัค รลอบจะต้อ งมาถึงสนามสอบในเวลา ๐๗.๓๐ น. ทั้ง นี้ สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร ไต้จ ัด เตรีย ม
ชุดตรวจ ATK ไวให้ผู้สมัครสอบโดยไม่ต้องเสียค่าใซ้จ่ายใด ๆ
๒. สวมใส่หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ไว้ตลอดเวลาที่อยู่บริเวณสนามสอบและในห้องสอบ
๓. ทำความสะอาดมือ ด้ว ยแอลกอฮอล์เจลก่อ นเข้า ห้อ งสอบ (สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร
จะจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลไว้สำหรับผู้เข้าสอบบริเวณหน้าห้องสอบ หน้าห้องนั้า และจุดบริการอื่น ๆ)
๔. หากผู้เข้า สอบพบว่า ตนเองปวย หรือ เริม ปวย หรือ มีอ าการของโรคระบบทางเดิน หายใจ
ควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาตามขั้นตอนก่อนวันสอบข้อเขียน และให้นำใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่า
ไม่ได้ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันสอบข้อเขียนด้วย
๔. เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามมาตรการเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

