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ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
ในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
และกําหนดวัน เวลา และการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการคัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
มาขึ้นบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นั้น
บัดนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ไดแจงใหผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ของกรมตรวจบั ญชี สหกรณ ลํ า ดั บ ที่ 6 - 15 มาสมั ค รเข า รั บ การประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาที่ดิน และการรับสมัครดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว จึงขอประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาที่ดิน
และกําหนดวัน เวลา และการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ดังนี้
1. รายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ การประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง ในตํ า แหน ง
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-22. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
เลขประจําตัว
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3. ขอปฏิบัติในการสอบเพื่อเปนการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อให การเฝ าระวังและป องกั นการแพรระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิใหสงผลกระทบตอสุขภาพของผูเขาสอบทุกทาน รวมทั้ง
คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม กรมพัฒนาที่ดินจึงกําหนดขอปฏิบัติในการสอบ ดังนี้
(1) ผู เ ข า สอบต อ งตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ณ จุ ด คั ด กรอง ก อ นเข า อาคารที่ ใ ช จั ด สอบ
หากพบวาอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เจาหนาที่จะใหทําการนั่งพักและตรวจวัดใหมอีกครั้ง หากพบวา
อุณหภูมิของรางกายไมลดลงจะใหผูเขาสอบทําการสอบในสถานที่ที่จัดไวใหเปนการเฉพาะ
(2) ผู เข าสอบที่ มี อาการ เช น อาการไข ไอ จาม มี น้ํ ามู ก เจ็ บคอ ให แจ งเจ าหน าที่
ณ จุดคัดกรอง โดยจะใหผูเขาสอบที่มีอาการดังกลาวทําการสอบในสถานที่ที่จัดไวใหเปนการเฉพาะ
(3) ผูเขาสอบตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยูในสถานที่จัดสอบ หากไม
สวมหนากากอนามัยจะไมอนุญาตใหเขาอาคารที่ใชจัดสอบหรือหองสอบเด็ดขาด
(4) ผูเขาสอบตองคํานึงถึงสุขภาพของตนเองและผูอื่นตลอดเวลาในขณะอยูในสถานที่
จัดสอบ โดยการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) จากบุคคลอื่น ๆ อยางนอย 1 – 2 เมตร
(5) ผูเขาสอบควรหมั่นลางมือดวยเจลแอลกอฮอลตามจุดบริการตาง ๆ ที่จัดเตรียม
ไวให หรือลางมือดวยน้ําและสบูบอย ๆ
(6) ให ผูเ ขาสอบแสดงหลักฐานวาไดรับ วัคซีน และกรมพัฒ นาที่ดิ นจะทํ าการตรวจ
เชื้อโควิด 19 โดยวิธีการใชชุดตรวจ ATK กอนเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง หากผลเปนบวก
จะใหผูเขาสอบทําการสอบในสถานที่ที่จัดไวใหเปนการเฉพาะ
ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือขอปฏิบัติในการสอบเพื่อเปนการเฝาระวัง
และปองกั น การแพร ร ะบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการดําเนิน การ
คัดเลือกฯ จะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ครั้งนี้
ทั้งนี้ หากผูใดไมมารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว จะถือวาสละสิทธิในการ
เขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงในตําแหนงดังกลาว
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565
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