(สำเนำ)
ประกำศกรมพัฒนำที่ดิน
เรื่อง กำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ำรับรำชกำรในตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร (วุฒิปริญญำโท) นำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน
นำยช่ำงสำรวจปฏิบัติงำน และข้อปฏิบัติในกำรสอบเพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังและปองกันกำรแพรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรสอบแข่งขัน กำรขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขันของหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗
ลงวั น ที่ ๑๑ ธั น วำคม ๒๕๕๖ และข้ อ 7 ของประกำศกรมพั ฒ นำที่ ดิ น ลงวั น ที่ 19 มี น ำคม 2564
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรในตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร (วุฒิปริญ ญำโท) นำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน และนำยช่ำงสำรวจปฏิบัติงำน กรมพัฒนำที่ดิน
จึงกำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
(วุฒิปริญญำโท) นำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน และนำยช่ำงสำรวจปฏิบัติงำน
๑. ให้ผู้สมัครสอบเข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งก่อน
ถ้ำผู้ใดสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
สำหรับวัน เวลำ และสถำนที่สอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง จะประกำศให้ทรำบในภำยหลัง
๒. ให้ผู้สมัครสอบเข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
ตำมวัน เวลำ และสถำนที่สอบ ดังนี้
ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบตั กิ ำร (วุฒปิ ริญญำโท) นำยช่ำงโยธำปฏิบตั งิ ำน
และนำยช่ำงสำรวจปฏิบตั ิงำน
วัน เวลำสอบ

วิชำสอบ

เลขประจำตัวสอบ

สถำนที่สอบ

วันอำทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกำยน 2564 ควำมรู้ควำมสำมำรถ ตำมผังที่นั่งสอบ กรมพัฒนำที่ดิน
เวลำ 9.00 – 11.30 น.
ที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
แนบท้ำยประกำศ 2003/61
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน
ถนนพหลโยธิน
แขวงลำดยำว
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหำนคร

อุปกรณ์ที่ใช้
ในกำรสอบ
- ปำกกำน้ำเงิน
- ยำงลบหมึก
- น้ำยำลบคำผิด

/ (ข) ระเบียบ…
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(ข) ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
๑. กำรสอบแข่ งขั น จะใช้ วิธีส อบข้อ เขีย นตำมที่ ก ำหนดไว้ในหลั ก สูต รและวิธีก ำร
สอบแข่งขัน ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ำสอบปฏิบัติตำมคำสั่ง ระเบียบ และวิธีกำรสอบของแต่ละวิชำอย่ำงเคร่งครัด
2. ให้ผู้เข้ำสอบปฏิบัติตำมระเบียบ ดังนี้
๒.๑ แต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อยตำมประเพณีนิยม
๒.๒ เป็นหน้ำที่ของผู้เข้ำสอบที่จะต้องทรำบวัน เวลำ สถำนทีส่ อบและห้องสอบ
๒.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ ซึ่งพิมพ์จำกระบบที่มีรูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด
1 x 1.5 นิ้ ว ไปแสดงควบคู่ กั บ บั ต รประจ ำตั ว ประชำชน หรื อ บั ต รประจ ำตั ว เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มี
รูปถ่ำย ลำยมื อชื่อ และเลขประจำตัวประชำชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญ ำตขับ รถที่ มีเลขประจำตัว
ประชำชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทำง (Passport) ไปในวันสอบ หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรกลำโหม
หรือบัตรประจำตัวทหำรกองประจำกำร ฉบับจริง ไปแสดงแทนในวันสอบทุกครั้ง ทั้งนี้หำกเลขประจำตัว
ประชำชน 13 หลักไม่ตรงกับฐำนข้อมูลกำรสมัครสอบ จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำสอบ
๒.๔ กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (กำรสอบ
ข้อเขียน)
(๑) ผู้สมัครสอบควรไปถึงสถำนที่สอบก่อนเริ่มเวลำสอบแต่ละวิชำไม่น้อย
กว่ำ ๑ ชั่วโมง เพื่อคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและให้ปฏิบัติตนตำมข้อปฏิบัติในกำรสอบเพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวัง
และป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
(๒) ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจำกเวลำที่กำหนดเริ่มสอบในตำรำง
สอบไปแล้ว ๓๐ นำที จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ
(๓) ผู้สมัครสอบจะต้องนั่งสอบตำมที่นั่งสอบ และห้องสอบที่คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรสอบฯ กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบในวิชำใดจะไม่ได้รับกำรตรวจกระดำษคำตอบ
(๔) ผู้สมัครสอบต้องจัดหำเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกำศไว้ใน
ตำรำงสอบไปเอง นอกนั้นจะต้องใช้กระดำษคำตอบที่กรมพัฒนำที่ดินจัดไว้ให้โดยเฉพำะ
(๕) ไม่นำตำรำ หนังสือ เอกสำร หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดเข้ำไปในห้องสอบ
เว้นแต่ตำรำ หนังสือ เอกสำร หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งกำหนดให้จัดหำเองในข้อ (๔) และที่กรรมกำรออกข้อสอบ
ประจำวิชำได้กำหนดให้นำเข้ำห้องสอบได้ และได้รับอนุญำตจำกกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบแล้ว
(๖) เชื่อฟังและปฏิบัติตำมคำสั่งและคำแนะนำของกรรมกำร หรือเจ้ำหน้ำที่
คุมสอบโดยเคร่งครัด
(๗) ภำยในเวลำ 45 นำที นับตั้งแต่เวลำที่กำหนดเริ่มสอบในตำรำงสอบจะ
ออกจำกห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตและอยู่ในควำมดูแลของกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ
(๘) เขี ยนเลขประจำตั วสอบแทนชื่ อ ในทุ ก กรณี ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ กำรตอบ
ข้อสอบ และให้เขียนเลขประจำตัวสอบเฉพำะในที่ที่กำหนดให้เท่ำนั้น ห้ำมเขียนชื่อลงบนกระดำษคำตอบ
โดยเด็ดขำด
(๙) เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พู ดหรือติดต่อกั บผู้เข้ำสอบอื่น หรือ
บุคคลภำยนอก และไม่ ออกจำกห้องสอบเว้นแต่จะได้รับ อนุญ ำตและอยู่ในควำมดูแลของกรรมกำร หรือ
เจ้ำหน้ำที่คุมสอบ
/ (๑๐) ไม่สูบ…

-3(๑๐) ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ
(๑๑) ถ้ำสอบเสร็จก่อนหมดเวลำ หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไปในวิชำใด
เมื่อส่งคำตอบวิชำนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญำตจำกกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบก่อน จึงจะออกจำกห้องสอบได้
(๑๒) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบ ตลอดจนวั สดุอุปกรณ์ ทุกชนิดที่ใช้
ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบได้ก็เฉพาะที่กรรมการออกข้อสอบประจาวิชาหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาต
เท่านั้น
(13) ห้ำมผู้สมัครสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนำแบบทดสอบ และกระดำษ
คำตอบออกจำกห้องสอบโดยเด็ดขำด หำกฝ่ำฝืนจะถือว่ำกระทำกำรทุจริต
(๑4) เมื่ อหมดเวลำ และกรรมกำรหรือ เจ้ำหน้ ำที่ คุม สอบสั่ งให้ ห ยุด ท ำ
คำตอบต้องหยุดทันที แต่จะออกจำกห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบได้อนุญำตแล้ว
(๑5) เมื่อออกจำกห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ทำกำรใดๆ อันเป็นกำรรบกวน
แก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
๒.๕ ห้ำมนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้ำไปในห้องสอบ
เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ
2.6 จะต้องถูกยุติกำรทำตอบ หำกพบว่ำผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมระเบียบเกี่ยวกับ กำร
สอบฯ ข้อ 2.1 ข้อ 2.3 ข้อ 2.4 (3) ข้อ 2.4 (5) ข้อ 2.4 (13) และข้อ 2.5 รวมทั้งจะไม่ได้รับกำรตรวจ
ให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น
๒.7 กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์)
(๑) ไปถึงสถำนที่สอบตำมเวลำที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถำนที่สอบภำยหลัง
ที่กำรสอบได้ดำเนินไปแล้ว กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรสอบอำจพิจำรณำไม่ให้เข้ำสอบก็ได้
(๒) ต้ อ งเชื่ อ ฟั งและปฏิ บั ติ ต ำมค ำสั่ งและค ำแนะน ำของกรรมกำรหรื อ
เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรสอบโดยเคร่งครัด
(๓) ต้องเข้ำสอบกับกรรมกำรตำมที่เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรสอบกำหนดให้
เท่ำนั้น
(๔) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจำกสถำนที่สอบโดยพลัน ห้ำมติดต่อกับผู้ที่
ยังไม่ได้เข้ำสอบ และต้องไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็นกำรรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
ข้อปฏิบัติในกำรสอบเพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังและปองกันกำรแพรระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
เพื่อใหกำรเฝ้ำระวังและปองกันกำรแพรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพื่อมิใหส่งผลกระทบตอสุขภำพของผู้เข้ำสอบทุกท่ำน รวมทั้งคำนึงถึงควำม
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม กรมพัฒนำที่ดินจึงกำหนดข้อปฏิบัติในกำรสอบ ดังนี้
1. ผู้เข้ำสอบต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้ำอำคำรที่ใช้จัดสอบ หำกพบว่ำ
อุณหภูมิเกิน 37.5 องศำเซลเซียส เจ้ำหน้ำที่จะให้ทำกำรนั่งพักและตรวจวัดใหม่อีกครั้ง หำกพบว่ำอุณหภูมิ
ของร่ำงกำยไม่ลดลงจะให้ผู้เข้ำสอบทำกำรสอบในสถำนที่ที่จัดไว้ให้เป็นกำรเฉพำะ
2. ผู้เข้ำสอบที่มีอำกำร เช่น อำกำรไข้ ไอ จำม มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ ณ จุดคัดกรอง
โดยจะให้ผู้เข้ำสอบที่มีอำกำรดังกล่ำวทำกำรสอบในสถำนที่ที่จัดไว้ให้เป็นกำรเฉพำะ
/ 3. ผู้เข้ำสอบ…

-43. ผู้เข้ำสอบต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำขณะอยู่ในสถำนที่จัดสอบ
หำกไม่สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำจะไม่อนุญำตให้เข้ำอำคำรที่ใช้จัดสอบหรือห้องสอบเด็ดขำด
4. ผู้ เข้ ำสอบต้ อ งค ำนึ งถึ งสุ ขภำพของตนเองและผู้ อื่ น ตลอดเวลำในขณะอยู่ ในสถำนที่
จัดสอบ โดยกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) จำกบุคคลอื่น ๆ อย่ำงน้อย 1 – 2 เมตร
5. ผู้เข้ำสอบควรหมั่นล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตำมจุดบริกำรต่ำง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้
หรือล้ำงมือด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบนี้ หรือข้อปฏิบัติในกำรสอบเพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวัง
และปองกันกำรแพรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) หรือผู้ใดทุจริตหรือพยำยำม
ทุจริตอำจไม่ ได้รับอนุญ ำตให้ เข้ำสอบและคณะกรรมกำรดำเนิน กำรสอบแข่งขันจะพิ จำรณำสั่งงดกำรให้
คะแนนเฉพำะวิชำใดวิชำหนึ่งหรือทุกวิชำก็ได้
ประกำศ ณ วันที่ 19
(ลงนำม)
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เบญจพร ชำครำนนท์
(นำงสำวเบญจพร ชำครำนนท์)
อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน

สำเนำถูกต้อง

(นำยสันธิษณ์ ดิษฐ์อำไพ)
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร

