
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

ในตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) 
 

 

ดวย กรมพัฒนาท่ีดินจะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
ในตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 
1004.1/ว 16  ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 และท่ี นร 1004/ว 20 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2564  
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนท่ีจะไดรับ 
ตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) 
อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท 

ท้ังนี้ อัตราเงินเดือนใหเปนไปตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งท่ี 
3/2554 เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2554 ไดกําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการใหขาราชการ
ไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือนของกรมพัฒนาท่ีดิน หรือท่ี ก.พ. จะกําหนด  

2.  จํานวนตําแหนงวางบรรจคุรั้งแรก 
 ตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 

3.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ 

ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับดานวางแผนการจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทางการเกษตร ภายใตการกํากับ 
แนะนําตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในกลุมวางแผนการจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทางการเกษตร  
กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน เพ่ือปองกัน และปรับปรุงฟนฟูพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติ 
นําไปสูการใชท่ีดินท่ีเหมาะสม และการอนุรักษทรัพยากรดิน ลดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
จากภัยธรรมชาติ 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

 1.  ดานการปฏิบัติการ  
(1)  รวมศึกษา วิเคราะห การปองกัน บรรเทา และแกไขปญหาดานภัยพิบัต ิ

ทางธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอสภาพพ้ืนท่ีดิน และทรัพยากรดิน ท้ังจากน้ําทวม ความแหงแลง ดินถลม  
การสูญเสียหนาดินอยางรุนแรงและการแปรสภาพเปนทะเลทราย เพ่ือนําไปกําหนดแผนงาน หรือโครงการท่ี
สามารถรองรับภัยพิบัติธรรมชาติไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณ 
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(2) รวมศึกษา คนควา และสังเคราะหองคความรู มาตรการ/วิธีการ ท่ีเหมาะสม 
นํามาประยุกตใชในการปองกัน และฟนฟูพ้ืนท่ีเกษตรท่ีไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาการใชท่ีดินตามสภาพปญหา และเกษตรสามารถกลับมาใชพ้ืนท่ีไดดีดังเดิม และทันตอฤดูกาลเพาะปลูก 

(3) รวมศึกษา วิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีตอ
สภาพพ้ืนท่ี และทรัพยากรดิน เพ่ือใหไดขอมูลนําไปสูการปรับตัวของเกษตรกรภาคเกษตรตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

(4) รวมศึกษา วิเคราะห การจัดการทรัพยากรดิน ใหมีความเหมาะสม และ
สอดคลองกับสถานการณในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติตางๆ เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนท่ีดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีผลอยางเปนรูปธรรม และยั่งยืน ลดความเสี่ยงในการผลิตของเกษตรกร 

(5) รวมพัฒนาเทคโนโลยีการปองกันและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือให
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปไดรับขอมูลขาวสารดานภัยธรรมชาติท่ีถูกตอง ทันตอสถานการณ เพ่ือลดความ
สูญเสียท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ ท่ีสงผลเสียหายกับพ้ืนท่ีการเกษตร ชีวิต และทรัพยสิน 

(6)  รวมศึกษา สํารวจ จําแนก วิเคราะหและวิจัยทรัพยากรดิน และจัดทําแผน
ท่ีดินเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

(7)  รวมศึกษา วิจัย คุณสมบัติของดิน ความเหมาะสมของดิน วินิจฉัยคุณภาพของ
ท่ีดิน และกําลังการผลิตของดิน ติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณและคุณสมบัติของทรัพยากรดิน 
ในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการใชท่ีดินและพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ 

(8)  รวมกําหนดมาตรฐานการสํารวจจําแนกดิน พัฒนาระบบฐานขอมูลดิน และ
ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศทรัพยากรดินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ีดิน 

(9)  ศึกษา พัฒนา เทคนิค และวิธีการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูดาน
ทรัพยากรดินและใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เกษตรกร และประชาชน 

(10) สนับสนุนการประสานงาน ประสานความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังในและระหวางประเทศ เพ่ือใหเกิดเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และประสบการณระหวางหนวยงาน 

(11) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหกลุมวางแผนการ
จัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดินในภาพรวมบรรลุภารกิจท่ีกําหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ดานการวางแผน 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน

หรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4. ดานการบริการ 
 ใหขอมูลและคําแนะนํา ทางดานวางแผนการจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทาง

การเกษตร แกหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 4.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
4.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้ 

ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 
(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
(3)   เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
ข.  ลักษณะตองหาม 

(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ. 
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(6) เปนบุคคลลมละลาย 
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
(9) เป นผู เ คย ถูกลง โทษให ออก  หรื อปลดออก เพราะกระ ทําผิ ดวิ นั ย 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(10)  เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ

ตามหนวยงานของรัฐตามกฎหมายอ่ืน 
(11)  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน 

ในหนวยงานของรัฐ 
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 ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน ซ่ึงมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม 
(8) หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม 
ตาม (10) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี สําหรับผูท่ีมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธ ิ
สมัครสอบคัดเลือกได แตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบคัดเลือกไดตอเม่ือ 
พนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว 

 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 
89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 
มีนาคม 2538 

4.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
  ไดรับวุฒิปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร 

5.  การรับสมัครสอบ  
 5.1   ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
 5.2 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564
ถึงวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด ดังนี้  
 (1)   ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ีเว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ  
“รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาท่ีดิน”  
 (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 
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๕.3 การชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชําระได ๓ ชองทาง คือ 
  (๑)  การชําระเงินผานทางเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
(Teller Payment) 
  ใหผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงินตามขอ 5.2 (4) ไปชําระเงินท่ี
เคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 
24 ธันวาคม 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 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. และใหพิมพหนายืนยัน
การชําระเงินจากระบบเก็บไวเปนหลักฐานดวย 
 (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 โดยสามารถชําระเงินไดต้ังแต 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 
24 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 22.00 น. และใหเก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย  

5.4   คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบดวย 
   (1)  คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท 
   (2)  คาธรรมเนียมธนาคาร และคาบริการอินเทอรเน็ต คิดสูงสุดไมเกินจํานวน  

30 บาท ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับชองทางการชําระเงิน 
ท้ังนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เม่ือชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัคร

สอบเรียบรอยแลว และเม่ือสมัครสอบและชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบตามขอ ๕.3 แลว จะไม
คืนเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

5.5 ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ 

5.6 พิมพบัตรประจําตัวสอบ ตั้งแตวันท่ี 6 มกราคม 2565 เปนตนไป 
 เม่ือกรมพัฒนาท่ีดินประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแลว ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ี

เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
ในกรมพัฒนาท่ีดิน” เพ่ือพิมพบัตรประจําตัวสอบ พรอมลงลายมือชื่อ และนําไปแสดงตอเจาหนาท่ีคุมสอบใน
วันสอบขอเขียน หามติดรูปถาย ใชเฉพาะรูปท่ีอัปโหลด (upload) เทานั้น 
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ท้ังนี้  บัตรประจําตัวสอบถือเปนเอกสารสําคัญท่ีตองนําไปแสดงตนเพ่ือใชใน
การเขาหองสอบ หากไมมีบัตรประจําตัวสอบจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ และแมวามีบัตรประจําตัว
สอบ แตหากรูปถายท่ีปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ 5.2 (2) ใหถือ
เปนความบกพรองของผูสมัครสอบ และจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบเชนเดียวกัน 

6.  เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
 6.1   ในการสมัครสอบครั้งนี้ผูสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
 6.2   ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบ ในขอ 4.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี 23 ธันวาคม 2564 ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ัน 
ปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาเปนเกณฑ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต 
http://203.21.42.34/acc/index.html  
 6.3   การสมัครสอบตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน  
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 

 6.4   ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง  
ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซ่ึงผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม กรมพัฒนาท่ีดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ท้ังนี้ ในกรณีผูสมัคร
ยื่นเอกสารปลอมกรมพัฒนาท่ีดินจะดําเนินการทางคดีอาญาตอไปดวย 
  และกรณีเลขประจําตัวประชาชนท่ีใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐาน 
การแสดงตนเพ่ือเขาหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผูสมัคร
สอบไมตรงกับขอมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเขาหองสอบ ผูสมัครตองมีหลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกใหไป
ยืนยัน มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิเขาหองสอบ 

7.  การประกาศรายช่ือผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 กรมพัฒนาท่ีดิน จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบคัดเลือกในวันท่ี 6 มกราคม 2565  ทางเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th 
เลือกหัวขอ “ขาวรับสมัครงาน” หรือเขาท่ีเว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ  
“รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาท่ีดิน” 

 

 

/ 8. หลักสูตร… 
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8. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกแบงออกเปนความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 

และความเหมาะสมกับตําแหนง  ดังนี้ 
8.1   ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  คะแนนเต็ม  200 คะแนน 
     ผูสมัครสอบตองสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการ

สอบขอเขียนเก่ียวกับความรู ดังตอไปนี้  
- บทบาทหนาท่ี และภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 
- การสํารวจและจําแนกดิน  
-   การอนุรักษดินและน้ํา และการปรับปรุงบํารุงดิน  
-   ระบบสารสนเทศทรัพยากรดิน  
-   การวินิจฉัยคุณภาพกําลังผลิตของดิน และแบบจําลองการปลูกพืช 
- วางแผนการจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทางการเกษตร 

 8.2 ความเหมาะสมกับตําแหนง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ 
ท้ังนี้ อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชน
ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเปน
ของตําแหนง 

 ท้ังนี้  จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะ
ตําแหนงกอน และเม่ือสอบผานการสอบคัดเลือกเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงแลว  
จึงจะมีสิทธิเขาสอบคัดเลือกเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ในภายหลัง  โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขาสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ทางเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ 
“ขาวรับสมัครงาน” หรือเขาท่ีเว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาท่ีดิน” 

9. หลักฐานท่ีตองนํามาในวันสอบคัดเลือกเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง
(สัมภาษณ)   

(1) ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเตอรเน็ต พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
(2) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 

Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงท่ีสมัครสอบคัดเลือก โดยตอง
สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ 

 
 
 
 

/ ท้ังนี้… 
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ท้ังนี้  ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ  
เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบแขงขัน 
คือวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได  
ก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน 

(3) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  
(ในกรณี ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

ท้ังนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ 
ลงลายมือช่ือ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารทุกหนา  

อนึ่ง  กรณีท่ีตรวจพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาท่ีดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผู
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง หรือเรียกรองใดๆ 
ท้ังสิ้น 

10. เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือก จะตองเปนผูสอบไดคะแนนในการสอบคัดเลือก
เพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และการสอบคัดเลือกเพ่ือวัดความ
เหมาะสมกับตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 

11.  การประกาศข้ึน บัญชีผูไดรับคัดเลือก 
   11.1  กรมพัฒนาท่ีดิน จะประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับคัดเลือกโดยเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีได
คะแนนสูงลงมาตามลําดับ โดยเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนนรวมของการสอบคัดเลือกเพ่ือวัดความรูความสามารถ
ท่ีใชเฉพาะตําแหนงและการสอบคัดเลือกเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมี
ผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนการสอบคัดเลือกเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา
เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนการสอบคัดเลือกเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก ใหผูท่ี
ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
 11.2 การข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก จะข้ึนบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน 1 ป นับตั้งแต
วันข้ึนบัญชี แตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก และไดประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกไดใหมแลว  
บัญชีผูผานการคัดเลือกไดในครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

 12. การบรรจุและแตงตั้ง 
 12.1 ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูไดรับ
คัดเลือก โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามท่ีระบุไวในขอ ๑ 
ในกรณีท่ีมีผูไดรับคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวางเพ่ิมอีก กรมพัฒนาท่ีดินอาจ
บรรจุและแตงตั้งผูไดรับคัดเลือกท่ีเหลืออยูดังกลาวหรือจะดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได 

 12.2 กรมพัฒนาท่ีดินไมประสงคท่ีจะรับโอน ผูท่ีไดรับคัดเลือกท่ีเปนขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภทไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

/ 13.  เง่ือนไข… 
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13.   เง่ือนไข ขอความอ่ืน ๆ ท่ีผูสมัครควรทราบ 
 ผูไดรับคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองอยูปฏิบัติงานภายใน 
กรมพัฒนาท่ีดินเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป โดยหามโอนไปสวนราชการอ่ืน เวนแตลาออกจากราชการ 

 กรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการคัดเลือกดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาค  ดังนั้น หากมี
ผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก หรือ มีพฤติการณในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอยาได
หลงเชื่อและแจงใหกรมพัฒนาท่ีดินทราบดวย 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี    23   พฤศจกิายน  พ.ศ. 2564 

(ลงนาม)            เบญจพร  ชาครานนท 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

(นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

สําเนาถูกตอง 
 

 
(นายสันธิษณ  ดิษฐอําไพ) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 


