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ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

 
   

ดวยกรมพัฒนาท่ีดิน ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการประเภท
ท่ัวไป ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันท่ี 11 
กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2554  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 

1. ช่ือตําแหนงและรายละเอียดการจางงาน 
  1.1  ตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน (กองแผนงาน และกลุมพัฒนาระบบ

บริหาร)  กลุมงานบริหารท่ัวไป  จํานวน 2 อัตรา 

รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 

 2. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
เลือกสรร 
 2.1   คุณสมบัติท่ัวไป 

(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
(3)   ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4)   ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ 

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(5)   ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน

พรรคการเมือง 
(6)   ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(7)   ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ 
สวนราชการทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ี
ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ.2553 มายื่นดวย 
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 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียด
เก่ียวกับการรับสมัครแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้ 

 3. การรับสมัคร 
 3.1   ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผานทางอินเตอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 

3.2 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี 28 มิถุนายน 2564
ถึงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด ดังนี้  
 (1)   ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ีเว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ  
“รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปในกรมพัฒนาท่ีดิน”  
 (2) ใหผูสมัครสอบเลือกหัวขอยอย “อัปโหลด (upload) รูปถาย” โดยกรอก 
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ืออัปโหลด (upload) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา 
ถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟลเปน .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB) 
รูปถายท่ีอัปโหลดจะปรากฏบนใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ  
 (3) ใหผูสมัครสอบกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน  
 (4) ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ใหโดยอัตโนมัติ  ใหผูสมัครพิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 
1 แผน หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบไฟลลงในสื่อบันทึกขอมูล  
  ในกรณีท่ีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัคร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถ
แกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกท่ีสมบูรณแลวได 

3.3 การชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชําระได ๓ ชองทาง คือ 
  (๑)  การชําระเงินผานทางเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
(Teller Payment) 
  ใหผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงินตามขอ 3.2 (4) ไปชําระเงินท่ี
เคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตวันท่ี 28 มิถุนายน 2564  
ถึงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวดวย  
ท้ังนี้ ผูสมัครตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบวาไมถูกตองใหรีบติดตอ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาท่ีชําระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท่ีชําระเงิน 
 (๒) การชําระเงินผานทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) 
  ผูสมัครสอบซ่ึงมีบัญชีธนาคารกรุงไทยท่ีไดลงทะเบียน (register) ขอใช
บริการ Krungthai NEXT แลว สามารถเลือกชําระเงินผานการสแกนรหัสคิวอาร (QR Code) โดยชําระเงินได
ตั้งแตวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. และใหพิมพหนายืนยัน
การชําระเงินจากระบบเก็บไวเปนหลักฐานดวย 
 
 

/ (๓) การชําระ… 



- 3 - 

 (๓)  การชําระเงินผานทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
          ผูสมัครสอบท่ีมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สามารถ
เลือกชําระเงินผานเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยนําแบบฟอรมการชําระเงินจาก
ระบบไปทํารายการชําระเงินผานเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ 
“บริการอ่ืนๆ” เลือก “ชําระคาบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค อ่ืนๆ” และเลือก “กรมพัฒนา
ท่ีดิน” โดยใหปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีระบบกําหนดไว โดยสามารถชําระเงินไดตั้งแต วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 
ถึงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 ภายในเวลา 22.00 น. และใหเก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย 

3.4   คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบดวย 
   (1)  คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท 
   (2)  คาธรรมเนียมธนาคาร และคาบริการอินเทอรเน็ต คิดสูงสุดไมเกินจํานวน  

30 บาท ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับชองทางการชําระเงิน 
ท้ังนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เม่ือชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัคร

สอบเรียบรอยแลว และเม่ือสมัครสอบและชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบตามขอ 3.3 แลว จะไม
คืนเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

3.5 ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ 

3.6 พิมพบัตรประจําตัวสอบ ตั้งแตวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป 
 เม่ือกรมพัฒนาท่ีดินประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแลว ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ี

เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 
ในกรมพัฒนาท่ีดิน” เพ่ือพิมพบัตรประจําตัวสอบ พรอมลงลายมือชื่อ และนําไปแสดงตอเจาหนาท่ีคุมสอบใน
วันสอบขอเขียน หามติดรูปถาย ใชเฉพาะรูปท่ีอัปโหลด (upload) เทานั้น 

ท้ังนี้  บัตรประจําตัวสอบถือเปนเอกสารสําคัญท่ีตองนําไปแสดงตนเพ่ือใชใน
การเขาหองสอบ หากไมมีบัตรประจําตัวสอบจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ และแมวามีบัตรประจําตัวสอบ 
แตหากรูปถายท่ีปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ 3.2 (2) ใหถือเปน
ความบกพรองของผูสมัครสอบ และจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบเชนเดียวกัน 

4. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
 4.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบในขอ 2.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบคือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตร 
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเปนเกณฑ 
 4.2 การสมัครสอบตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 และ 
พ.ศ.2551  ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 
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 4.3 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง 
ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครหรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานซ่ึงผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมพัฒนาท่ีดิน จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัต ิ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตนและจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 และกรณีเลขประจําตัวประชาชนท่ีใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเขาหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผูสมัครสอบไมตรงกับ
ขอมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเขาหองสอบ ผูสมัครตองมีหลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะนั้น
จะไมมีสิทธิเขาหองสอบ 

5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
 กรมพัฒนาท่ีดินจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการประเมินในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต 
http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงานกรมพัฒนาท่ีดิน”หรือเขาท่ีเว็บไซต https://ldd.thaijobjob.com 
เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปในกรมพัฒนาท่ีดิน” 

 6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรแบงออกเปนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  ดังนี้ 
 6.1 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน) 
   ผูสมัครสอบตองเขารับประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรบัสมัครสอบ แนบทายประกาศนี ้
 6.2 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ) รายละเอียดปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร แนบทาย
ประกาศนี้ 
 โดยจะประเมินความรูความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคต ิ
โดยวิธีการสัมภาษณจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ ทวงทีวาจาอุปนิสัย
อารมณทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงานสังคมและสิ่งแวดลอมความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ
บุคลิกภาพ พฤติกรรม รวมท้ังความประพฤติและมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีถูกตองดีงามของผูเขารับการ
ประเมิน เพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมความรูความสามารถ ความประพฤติเหมาะสม มีคุณสมบัติใน
การเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีดี และทักษะสมรรถนะและอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
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 ท้ังนี้  จะประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 กอน และเม่ือสอบ
ผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 แลว จึงจะมีสิทธิเขาประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ในภายหลัง  โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ทางเว็บไซต http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงาน 
กรมพัฒนาท่ีดิน” หรือเขาท่ีเว็บไซต https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เปนพนักงานราชการท่ัวไปในกรมพัฒนาท่ีดิน” 

 7. เอกสารและหลักฐานท่ีตอง ย่ืนในวันเขารับการประเมินสมรรถนะครั้ ง ท่ี  2  
(สอบสัมภาษณ) 

7.1   ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเตอรเน็ต พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
7.2  สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 

Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงท่ีสมัครสอบโดยตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ 

ท้ังนี้  ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ 
เปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษาหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบแขงขัน
คือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบไดก็
ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ
ปริญญาบัตรซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน 

7.3   แสดงบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงตอเจาหนาท่ี 
7.4   สาํเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชนใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ – 

ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

ท้ังนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลง
ลายมือช่ือ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารทุกหนา  

หมายเหตุ  ผู ท่ีไดข้ึนบัญชีเม่ือจะไดรับการจัดจางเปนพนักงานราชการจะตองนํา
ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค  
พ.ศ.2553 ซ่ึงไดแก 

-  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
-  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
-  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค

ตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 
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อนึ่ง  กรณีท่ีตรวจพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัต ิ
การสมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาท่ีดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผู
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง หรือเรียกรองใดๆ 
ท้ังสิ้น 

 8. เกณฑการตัดสิน 
 ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60 
 ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ           
ครั้งท่ี 2 จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 1          
ไมต่ํากวารอยละ 60  
 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได  กรณี ท่ีมีการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผู ท่ีไดคะแนนการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท้ัง 2 ครั้งรวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน 
จะใหผูท่ีไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 2 มากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับท่ีสูงกวา และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 2 เทากัน  
จะใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

 9. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
 กรมพัฒนาท่ีดิน จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  
ทางเว็บไซต http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงานกรมพัฒนาท่ีดิน” หรือเขาท่ีเว็บไซต
https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปใน 
กรมพัฒนาท่ีดิน” โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เม่ือเลือกสรรครบกําหนด 1 ป  
นับแตวันข้ึนบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

 10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด 

กรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดวยความ
เสมอภาค โปรงใส และยุติธรรม ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะได หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาไดหลงเชื่อและแจงใหอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน
ทราบดวย 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี    18   มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

    (ลงนาม)                 เบญจพร  ชาครานนท 

 

 

(นางสาวเบญจพร ชาครานนท) 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน สําเนาถูกตอง 

 

(นายสันธิษณ  ดิษฐอําไพ) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  ลงวันที่   18  มิถุนายน  2564) 

 
 

1.1 ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน (กองแผนงาน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร) 
กลุมงานบริหารทั่วไป 

 จํานวนตําแหนงวาง  2  อัตรา ดังนี้ 
 (1)  กลุมโครงการพิเศษ  กองแผนงาน (กรุงเทพมหานคร) 
 (2)  กลุมพัฒนาระบบบริหาร  กลุมงานท่ีรายงานตรงตออธิบดี (กรุงเทพมหานคร) 

 ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
1. ศึกษา  วิ เคราะห  เ พ่ือจัดทํานโยบายแผนงานในภาพรวมใหสอดคลองกับนโยบายของ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และรัฐบาล เพ่ือจัดทําแผนแมบท แผนปฏิบัติงาน และแผนการใชงบ
ประจาํป 

2. ศึกษา วิเคราะห เพ่ือจัดทําแผนงาน-โครงการและงบประมาณดานการเผยแพรและประชาสัมพันธ 
3. ศึกษา วิเคราะห เพ่ือจัดทําแผนงาน- โครงการและงบประมาณดานการจัดการทรัพยากรท่ีดิน และ 

การพัฒนาแหลงน้ํา ประสานแผนปฏิบัติงาน - งบประมาณ ติดตามผลการดําเนินงาน – การใชจาย
งบประมาณของกิจกรรมในกลุมงานและโครงการตางๆ ท่ีรับผิดชอบ 

4. ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนงาน งบประมาณ จัดทําทะเบียนวิจัย จัดทําเกณฑการจัดลําดับความสําคัญ
โครงการวิจัยติดตามผลการดําเนินงานวิจัย เพ่ือใชในการบริหารงานวิจัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

 สารสนเทศงานวิจัย ตลอดจนนํามาจัดทําเอกสารทางวิชาการเพ่ือถายทอดสูเกษตรกร 
5.  ศึกษา วิเคราะห นโยบายของรัฐ กระทรวงฯ และของกรมฯ เพ่ือเปนขอมูลพัฒนาระบบมาตรฐาน

ดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (IPA) แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานของกรมฯ และ
จัดทําแผนกลยุทธกรมพัฒนาท่ีดิน จัดวางระบบการ ควบคุมภายในและระบบอ่ืนๆ ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามระบบมาตรฐานงาน 

6. จัดทําแผน/โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะโครงการพระราชดําริ ติดตามประสานการทํางานรวมท้ัง
วิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงาน   

7. จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปของโครงการชวยเหลือจากตางประเทศ และโครงการ
เงินกู ติดตามและรายงานผลการดําเนินการใหแหลงเงินทราบ  ประสานงานกับองคกรหรือ
หนวยงาน ตางประเทศเก่ียวกับความรวมมือดานการพัฒนาท่ีดิน ทุนการศึกษา ฝกอบรม ประชุม 
สัมมนา ดูงานตางประเทศผูเชี่ยวชาญ และอาสาสมัครตางประเทศ 

8. ทําหนาท่ีชวยผูบริหารในการรวบรวม  ตรวจสอบ และจัดเก็บขอมูล  เพ่ือใชในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีผูบริหารรับผิดชอบ 

9.  จัดทํารายงาน รางเอกสารโตตอบ จัดเตรียมเอกสารการประชุม  
10.  ชวยจัดทําแผนปฏิบัติการแหงชาติ วิจัยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย ติดตามการ 

แปรสภาพเปนทะเลทรายในประเทศไทยและจดัทํารายงานความกาวหนาประจําป 
11. รวบรวมขอมูล วิเคราะห และตรวจสอบขอมูลดานวิชาการ และเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือใชในการ

วางแผน 
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12.  ปฏิบัติงานเตรียมการประชุม รายงานการประชุม จัดทําแผนงาน/งบประมาณติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน รวบรวมผลงานวิจัยและบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน
วิชาการ 

13. พัฒนาและประยุกตใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร บริการ และพัฒนาเพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

14.   ปฏิบัติงานดาน IT และสารสนเทศเพ่ือปฏิบัติงานการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี การประยุกตการใช
งานโปรแกรมสําเร็จรูปเก่ียวกับการจัดการและพัฒนาท่ีดิน การสรางเว็บไซต การเตรียม
ฐานขอมูลการจัดการท่ีดินอยางยั่งยืน 

15.  ปฏิบัติงานดานติดตามผลการดําเนินงาน โครงการในภาพรวมของกรมฯ วิเคราะหและวิจัยเพ่ือ
ประเมินผล นําเสนอปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงแผนงาน 
ของกรมฯ 

16.   ติดตามการดําเนินงานปญหาอุปสรรคหลังการปฏิรูประบบราชการ ใหสอดคลองกับการพัฒนา
ระบบราชการ 

17. สนับสนุนดูแลการดําเนินงานตามแผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐใหเปนไปตามเปาหมาย 
ท่ีกําหนด 

18. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
19. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คาตอบแทน 18,000  บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจาง สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน  

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ความรูเก่ียวกับยุทธศาสตร นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ นโยบายกรมพัฒนาท่ีดิน บทบาทหนาท่ี ภารกิจ คานิยมของกรมพัฒนาท่ีดิน ภายใตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(2) ความรูในการศึกษา วิเคราะหเบื้องตนเก่ียวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนกลยุทธของสวน
ราชการ 

(3) ความรูเก่ียวกับการวิเคราะห การวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดทําแผนงาน/โครงการ การจัดทํา
งบประมาณ การติดตามและประเมินผล 

(4) ความรูเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และระบบราชการ 4.0 
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หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
 ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1)  ความรู ความสามารถ   
(2)  สมรรถนะ   
(3)  บุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ   

 
*************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	3.2 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้

