
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง   รับสมคัรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)  

 
 
  ด้วย กรมพัฒนาท่ีดินจะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการ  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 

 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)  อัตราเงินเดือน 
17,500 - 19,250 บาท  

 ทั้งน้ี อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามที่กรมพัฒนาที่ดินได้กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน  

2.  จํานวนตาํแหน่งว่างคร้ังแรก 

 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จํานวน 1 อัตรา 
บรรจุครั้งแรก กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน                                                                                

3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านการติดตามผลการดําเนินงานด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนําความรู้ หรือเทคนิคทางวิชาการมาใช้เก่ียวกับการประเมินผลโครงการฯ ภายใต้การกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา ในกลุ่มติดตามและประเมินผล  กองแผนงาน  เพ่ือเร่งรัดผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์กรม และเป็นไปตามแนวทางที่ กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ การติดตามงานของกรม  
จัดทําระบบบริหารจัดการและติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ  
 2)  ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงานเพ่ือใช้ประกอบการ
จัดทําแผนงาน และงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรท่ีดิน จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปีทางระบบงบประมาณอิเลคทรอนิกส์  (e-budgeting) และรายงานผลการปฏิบัติงาน ทางระบบ
สารสนเทศเพ่ือการติดตามและประเมินผล (EvMIS)  
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 3)  ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือประเมินผลความสําเร็จและ
ผลกระทบของโครงการพัฒนาต่าง ๆ 

 4)  ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามและประเมินผลโครงการตามนโยบาย
ของกรม 

 5)  ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรท่ีดินของกรม  

 6)  วิเคราะห์ความสําเร็จการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้เครื่องมือ 
PART (Performance Assessment Rating Tool) 
 7)  รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับการจัดทําแผนงาน โครงการ ระบบการติดตามงาน        
ของกรมฯ เพ่ือเร่งรัดผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์กรม  
  8)  ประสานและมีส่วนร่วมในการให้คําแนะนําความรู้ด้านวิชาการ ด้านการติดตาม
และประเมินผล 

 4.  คณุสมบตัขิองผู้มีสทิธสิมัครสอบ 

4.1  ผู้สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปน้ี 

ก.  คุณสมบัติทั่วไป 
(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี 
(3)   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

ข.  ลักษณะต้องห้าม 
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย 

ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
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(10)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี 
หรือตามหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอ่ืน 

(11)  เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน 
หน่วยงานของรัฐ 

 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน  ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) 
(7) (8) (9) (10) หรือ (11)  ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมี
ลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็น
กรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ (สําหรับผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (1) 
สามารถสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว) 

 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้า
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
17 มีนาคม 2538 

4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   
(1) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์) และ   
(2) เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสํานักงาน 

ก.พ.  

5.  การรบัสมัครสอบ  

5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 
2558 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน  ดังน้ี  
   (1)  ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th 
เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ  
“รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน” 
   (2)  ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน 
ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
   (3)  พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะน้ัน ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette  
เป็นต้น 
  ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
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5.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ 5.1 (3)) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
ภายในเวลาทําการของธนาคาร   

5.3   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน 230 บาท 
   (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ  จํานวน 200 บาท 
   (2)  ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ  จํานวน 30 บาท 
เม่ือสมัครสอบและชาํระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.4 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะ
กําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ 

5.5 พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป 
 เมื่อกรมพัฒนาที่ดินประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปท่ี

เว็บไซต์ เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในกรมพัฒนาที่ดิน” เพ่ือพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ แล้วติดรูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 น้ิว พร้อมลง
ลายมือช่ือ และนําไปให้เจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน 

ทั้งนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว 

6.   เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 

 6.1  ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
 6.2  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2  โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ 
 6.3  การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ 
พ .ศ .2551  ดังน้ัน หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ 
ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 
 6.4  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความ
เป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามา
ย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
    และกรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการ
แสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีช่ือ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบ
ไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไป
ยืนยัน มิฉะน้ันจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 
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7.  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบและระเบยีบเกี่ยวกบัการสอบ 

 กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบแข่งขันในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th 
เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ  
“รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน” 

8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็นการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตําแหน่ง และความเหมาะสมกับตําแหน่ง  ดังน้ี 

8.1  การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม  200 คะแนน 
      ผู้สมัครสอบจะต้องสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ดังน้ี 

- ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาทรัพยากรท่ีดิน แผนพัฒนาการเกษตรในระดับกรม 
กระทรวงฯและระดับชาติ  

- ความรู้หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 
- ความรู้ในการวิเคราะห์แผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
- ความรู้ในการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการ 

 8.2 การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง  
โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืนเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน 
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จําเป็นสําหรับ
ตําแหน่ง 

 ทั้งน้ี  จะทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อ
สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งในภายหลัง  โดยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ณ กลุ่ม 
สรรหาและบรรจุแต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
และทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือ 
เข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”  
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9. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง    

9.1  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 น้ิว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 

9.2  สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหน่งที่สมัครสอบแข่งขัน   
โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งน้ี  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษา
ใดน้ันจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ัน ๆ 
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
สอบแข่งขัน คือวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อม
ใบสมัครสอบได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และ
วันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทน 

9.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
9.4  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล (ในกรณี 

ช่ือ – ช่ือสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43  จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
9.5  สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านความรู้ความสามารถท่ัวไป ของ ก.พ.  

ในระดับปริญญาโท จํานวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสําเนาเอกสารทุกหน้า  

หมายเหตุ  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนําใบรับรอง
แพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553  
ซึ่งได้แก่ 

-  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
-  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

อน่ึง  กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการ
สมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีต้ังแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง หรือเรียกร้องใด ๆ 
ทั้งสิ้น 
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10.   เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที่จะถือว่าสอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ       
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง          
ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 

11.   การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

    การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการ
สอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งจากมากไปน้อย 
ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อยไป
มาก 
  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งน้ี จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี  นับแต่วันประกาศ  
แต่ถ้ากรมพัฒนาที่ดินได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งน้ีอีก 
และได้ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

12.   การบรรจุและแต่งตั้ง 

 12.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้โดยได้รับเงินเดือนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1 

 12.2 กรมพัฒนาที่ดินไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ 

กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังน้ัน 
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันน้ีโปรดอย่าได้
หลงเช่ือและแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบด้วย 

        ประกาศ  ณ  วันที่   10   กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 

(ลงนาม)                     อภิชาต  จงสกุล 

 

      

 

 

 

(นายอภิชาต  จงสกุล) 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

สําเนาถูกต้อง 

สมศักด์ิ  ศรีปัญญาชาญ 

(นายสมศักด์ิ  ศรีปัญญาชาญ) 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 


