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ข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ภาค ก) และ (ภาค ข)  

ตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที ่81/2564  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 136/2564  ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 

--------------------------------------- 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ (ภาค ก) และ (ภาค ข)     
เพ่ือเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)      
โดยวิธีการสอบ จ านวน  9  ต าแหน่ง  21  อัตรา  ในวันศุกร์ ที่ 22 และวันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม  2564          
ณ  โรงเรียนบ้านศาลา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่,  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  
80  พรรษาถนนเลียบคันคลองชลประทาน เยื้องสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ด้านหลังศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ และศูนย์เครื่องมือกล (โรงซ่อม) อ าเภอแม่ริม ระหว่างเวลา  09.00 – 16.30 น. จากการที่เกิดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความห่วงใยและตระหนักถึง
อันตราย และความเสียหาย  ที่อาจเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีมาตรการ         
เพ่ือป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบทุกคน เพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม จึงให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังนี้ 

                1.  ผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 
81/2564  เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ค าสั่งคณะกรรมการฯ ที่ 136/2564 เรื่อง 
มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจ านวนมาก ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และประกาศคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  ฉบับที่ 17/2564  เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามค าสั่งและประกาศคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมเติม ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 , ประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 
23/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564  และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 31) เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติตามค าสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมเติม ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564
โดยเคร่งครัด 

                 2.  ให้ผู้เข้าสอบพิมพ์แบบคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มเสี่ยง (ตามเอกสารแนบท้าย 2) พร้อมทั้ง
กรอกข้อมูลส่วนตัว (ตามแบบ มทบ.33 )  และน ามาลงทะเบียนในวันสอบ 

       3.  ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบ  ภาคเช้า  ก่อนเวลา 08.00 น  ภาคบ่าย ก่อนเวลา 
12.30 น. และเมื่อมาถึงสนามสอบให้แสกน OR Code  จุดลงทะเบียน “ไทยชนะ” ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่  และท าการคัดกรองวัดอุณหภูมิตามจุดที่ก าหนดพร้อมท าแบบประเมินตนเอง (Self  Screening) 
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                            4.  ส าหรับผู้ที่มาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด) ต้องตรวจหาเชื้อโควิด – 19 
(swab)   และน าผลตรวจที่ไม่พบเชื้อภายใน 72 ชั่วโมง นับถึงวันและเวลาสอบ มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณ
จุดคัดกรองทุกราย  (ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 81/2564 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 
                            5. หากผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด) ประสงค์จะขอผ่อนผัน 
ไม่ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (swab)  กรณีฉีดวัคซีนครบแล้ว ให้ขออนุญาตผ่อนผันตามแบบ ชม.3 และแบบ ชม. 4  
และน าเอกสาร บันทึกแอปพลิเคชั่น“CM-CHANA”  เอกสารแบบ ชม.3 และแบบ ชม.4 และเอกสารยืนยันการได้รับ
การฉีดวัคซีนครบถ้วนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่   ในวันลงทะเบียนเข้าสอบ (ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่ 81/2564 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564) 
         6. ส าหรับผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด)  จะมีมาตรการแยก
สถานที่สอบออกจากผู้เข้าสอบคนอ่ืน และมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแล ส าหรับห้องน้ าจัดแยกต่างหากจากผู้เข้าสอบ
คนอ่ืนโดยเด็ดขาด 
         7. ผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด)  หากฉีดวัคซีนครบตามก าหนด 
และขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ต้องน าหนังสือรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนฯ ครบถ้วน พร้อมทั้ง
หนังสือที่ได้รับการอนุญาตผ่อนผัน (ไม่ต้อง Swab) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน กรณีไม่มีเอกสารหลักฐาน
ดังกล่าวมาแสดงต้อง Swab ทุกกรณ ี
                           8. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่
วางไว้ตามจุดต่าง ๆ ไม่อนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณ
สถานที่สอบ และไม่อนุญาตให้ผู้มาส่ง (ถ้ามี) พักคอยในบริเวณสถานที่สอบ 
          9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะจัดการสอบจ านวน 2 วัน คือ วันศุกร์ (ภาคเช้า และภาคบ่าย) 
และวันเสาร์  (ภาคเช้า และภาคบ่าย) ในแต่ละต าแหน่ง ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง ทั้ง 2 ภาควิชา (ภาค ก 
และภาค ข) และเมื่อท าข้อสอบเสร็จแล้วให้ส่งกระดาษค าตอบ ทั้ง 2 ภาควิชา (ภาค ก และ ภาค ข) ต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนหมดเวลาได้ และให้ออกจากสถานที่สอบโดยทันที ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในสถานที่สอบโดยเด็ดขาด 
         10. สถานที่ลงทะเบียน 
    1) ก่อนถึงเวลาลงทะเบียนให้ผู้เข้าสอบกระจายตัวอยู่ตามสนามใกล้สถานสอบ หรือ
สถานที่เปิดโล่งไม่กระจุกตัว 
    2) เมื่อถึงเวลาลงทะเบียน ได้ก าหนดจุดยืนโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย
ประมาณ 1 – 2 เมตร 
                         11.  ผู้เข้าสอบทุกคนต้องรับรองสุขภาพตนเองว่าสมบูรณ์ แข็งแรงเป็นปกติไม่มีอาการเจ็บป่วย
แต่อย่างใด ก่อนการเข้าสอบ      
         12. กรณีต้องตรวจซ้ าด้วยชุดทดสอบ  ATK  (Antigen Test Kit) 
          1)  ในวันลงทะเบียน กรณีผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิร่างกาย สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป จะแยกตัวมาตรวจซ้ า หากยังมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5  องศาเซลเซียส จะจัดให้สอบแยกจากผู้ที่มี
อุณหภูมิร่างกายปกติ 
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      2)  ในระหว่างการสอบหากมีอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจ หอบเหนื่อย 
จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือมีอาการผิดปกติจะต้องตรวจหาเชื้อด้วยชุดทดสอบ ATK ซ้ า  หากผลตรวจปรากฏ 
ผลเป็นบวก  จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ  ท าข้อสอบต่อและให้ผู้เข้าสอบออกจากสถานที่สอบทันที (โดยจะรายงาน
ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป) 
      3)  ส าหรับการตรวจ ATK  การทราบผลจะใช้เวลาโดยประมาณ  1 ชั่วโมง ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะไม่ทดเวลาในการท าข้อสอบให้กับผู้เข้าสอบแต่อย่างใด 
         13. การข้ึน – ลง อาคาร หรือสถานที่สอบ ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 - 3 
ขั้นบันได 

         14. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเตรียมสถานที่โล่งไว้ส าหรับผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 
37.5 องศาเซลเซียส หรือผู้ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงโดยจัดส ารองไว้ที่ละ 1 จุด และมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล 
         15. ในทุกสถานที่สอบจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบอย่างน้อย 1 เมตร  
         16. เมื่อผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบต้องออกจากบริเวณสถานที่สอบโดยทันที 
         17. ในทุกสถานที่สอบมีห้องน้ าไว้บริการ โดยจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ ไว้ส าหรับล้างมือ และ
จ ากัดจ านวนผู้เข้ารับบริการ ตามอัตราส่วนที่เหมาะสม หรือไม่เกินห้องละ 2 – 4 คน 
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