(สําเนา)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ดวยกรมพัฒนาที่ดิน ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการประเภท
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11
กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนั กงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่
28 กุมภาพันธ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนงและรายละเอียดการจางงาน
1.1 ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน (กองแผนงาน และกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร) กลุมงานบริหารทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้
เลือกสรร

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ

2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไม เป นผู มีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติห นาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม เป นผู เคยถู กลงโทษให ออก ปลดออก หรื อไล ออกจากรั ฐวิ สาหกิ จหรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลู กจางของหน วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิ สาหกิจ หรือพนักงานหรือลู กจางของ
สวนราชการทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่
ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ.2553 มายื่นดวย
/ 2.2 คุณสมบัติ...

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผู ส มั ค รต อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการรับสมัครแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผานทางอินเตอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
3.2 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2564
ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ดังนี้
(1) ใหผูสมัครสอบเขาไปที่เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ
“รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”
(2) ใหผูส มัครสอบเลือกหัว ขอย อย “อัปโหลด (upload) รูปถ าย” โดยกรอก
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา
ถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟลเปน .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB)
รูปถายที่อัปโหลดจะปรากฏบนใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ
(3) ใหผูสมัครสอบกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน
(4) ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) ใหโดยอัตโนมัติ ใหผูสมัครพิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน
1 แผน หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบไฟลลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณี ท่ี ไ ม ส ามารถพิ ม พ แ บบฟอร ม การชํ า ระเงิ น หรื อ บั น ทึ ก ข อ มู ล ได ผู ส มั ค ร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถ
แกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณแลวได
3.3 การชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชําระได ๓ ชองทาง คือ
(๑) การชําระเงิ นผานทางเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(Teller Payment)
ให ผู สมั ครสอบนํ าแบบฟอร มการชํ าระเงิ นตามข อ 3.2 (4) ไปชํ าระเงิ นที่
เคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2564
ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวดวย
ทั้งนี้ ผูสมัครตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบวาไมถูกตองใหรีบติดตอ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาที่ชําระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชําระเงิน
(๒) การชําระเงินผานทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
ผู ส มั ค รสอบซึ่ ง มี บั ญ ชี ธ นาคารกรุ งไทยที่ ได ล งทะเบี ย น (register) ขอใช
บริการ Krungthai NEXT แลว สามารถเลือกชําระเงินผานการสแกนรหัสคิวอาร (QR Code) โดยชําระเงินได
ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. และใหพิมพหนายืนยัน
การชําระเงินจากระบบเก็บไวเปนหลักฐานดวย
/ (๓) การชําระ…

-3(๓) การชําระเงินผานทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูสมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สามารถ
เลือกชําระเงินผานเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยนําแบบฟอรมการชําระเงินจาก
ระบบไปทํารายการชําระเงินผานเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ
“บริการอื่นๆ” เลือก “ชําระคาบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค อื่นๆ” และเลือก “กรมพัฒนา
ที่ดิน” โดยใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกําหนดไว โดยสามารถชําระเงินไดตั้งแต วันที่ 28 มิถุนายน 2564
ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ภายในเวลา 22.00 น. และใหเก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย
3.4 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบดวย
(1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) ค าธรรมเนี ยมธนาคาร และคาบริการอินเทอรเน็ต คิดสูงสุดไมเกินจํานวน
30 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับชองทางการชําระเงิน
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เมื่อชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัคร
สอบเรียบรอยแลว และเมื่อสมัครสอบและชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบตามขอ 3.3 แลว จะไม
คืนเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.5 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ
3.6 พิมพบัตรประจําตัวสอบ ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป
เมื่ อ กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ประกาศรายชื่ อ ผู ส มั ค รสอบแล ว ให ผู ส มั ครสอบเข า ไปที่
เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ในกรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อพิมพบัตรประจําตัวสอบ พรอมลงลายมือชื่อ และนําไปแสดงตอเจาหนาที่คุมสอบใน
วันสอบขอเขียน หามติดรูปถาย ใชเฉพาะรูปที่อปั โหลด (upload) เทานั้น
ทั้งนี้ บัตรประจําตัวสอบถือเปนเอกสารสําคัญที่ตองนําไปแสดงตนเพื่อใชใน
การเขาหองสอบ หากไมมีบัตรประจําตัวสอบจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ และแมวามีบัตรประจําตัวสอบ
แตหากรูปถายที่ปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 3.2 (2) ใหถือเปน
ความบกพรองของผูสมัครสอบ และจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบเชนเดียวกัน
4. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
4.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบในขอ 2.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบคือวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึ กษาใด จะถื อตามกฎหมาย กฎ หรือระเบีย บเกี่ย วกับ การสําเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเปนเกณฑ
4.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถู ก ต อ งข อ มู ล ดั ง กล า ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส พ.ศ.2544 และ
พ.ศ.2551 ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
/ 4.3 ผูสมัคร…

-44.3 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและต องกรอกรายละเอียดต างๆ ใหถูกตองครบถว นตรงตามความเปนจริ ง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครหรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง
หรื อ ไม เ ป น ไปตามประกาศรั บ สมั ค รสอบกรมพั ฒ นาที่ ดิ น จะถื อ ว า ผู ส มั ค รสอบเป น ผู ข าดคุ ณ สมบั ติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตนและจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
และกรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพื่อเขาหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผูสมัครสอบไมตรงกับ
ขอมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ ผูสมัครตองมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะนั้น
จะไมมีสิทธิเขาหองสอบ
5. การประกาศรายชื่ อผู มีสิทธิเ ขา รับการประเมิน ความรูค วามสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมพัฒนาที่ ดินจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารั บการประเมิน ความรู ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต
http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน”หรือเขาที่เว็บไซต https://ldd.thaijobjob.com
เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”
6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรแบงออกเปนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดังนี้
6.1 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน)
ผูสมัครสอบตองเขารับประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ แนบทายประกาศนี้
6.2 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ทดสอบโดยวิธีการสอบสั มภาษณ) รายละเอี ยดปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ สมัคร แนบทาย
ประกาศนี้
โดยจะประเมินความรูความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
โดยวิธีการสัมภาษณจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ ทวงทีวาจาอุปนิสัย
อารมณทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงานสังคมและสิ่งแวดลอมความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ
บุคลิกภาพ พฤติกรรม รวมทั้งความประพฤติและมาตรฐานทางจริยธรรมที่ถูกตองดีงามของผูเขารับการ
ประเมิน เพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมความรูความสามารถ ความประพฤติเหมาะสม มีคุณสมบัติใน
การเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ดี และทักษะสมรรถนะและอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง
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-5ทั้งนี้ จะประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กอน และเมื่อสอบ
ผา นการประเมิ นความรู ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 1 แล ว จึ ง จะมี สิ ท ธิ เ ข า ประเมิ นความรู
ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 2 ในภายหลั ง โดยจะประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ ประเมิ นความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงาน
กรมพัฒนาที่ดิน” หรือเขาที่เว็บไซต https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เปนพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”
(สอบสัมภาษณ)

7. เอกสารและหลั ก ฐานที่ ต อ งยื่ น ในวั น เข า รั บ การประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ 2

7.1 ใบสมัครที่พิมพจากอินเตอรเน็ต พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
7.2 สํา เนาปริญ ญาบัตร และสําเนาระเบีย นแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงที่สมัครสอบโดยตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด
นั้นจะถื อตามกฎหมาย กฎหรื อระเบี ยบที่เกี่ ยวกับการสําเร็จ การศึกษาตามหลั กสูต รของสถานศึกษานั้น ๆ
เปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษาหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบแขงขัน
คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบไดก็
ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติ
ปริญญาบัตรซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน
7.3 แสดงบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงตอเจาหนาที่
7.4 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชนใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ –
ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลง
ลายมือชื่อ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารทุกหนา
หมายเหตุ ผู ที่ ไ ด ขึ้ น บั ญ ชี เ มื่ อ จะได รั บ การจั ด จ า งเป น พนั ก งานราชการจะต อ งนํ า
ใบรั บ รองแพทย ซึ่ ง ออกให ไ ม เ กิ น 1 เดื อ น และแสดงว า ไม เ ป น โรคที่ ต อ งห า มตามกฎ ก.พ. ว า ดว ยโรค
พ.ศ.2553 ซึ่งไดแก
- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการที่เปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
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-6อนึ่ ง กรณี ที่ ต รวจพบภายหลั ง ว า หลั ก ฐานและเอกสารการสมั ค รสอบ หรื อ คุ ณ สมบั ติ
การสมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผู
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง หรือเรียกรองใดๆ
ทั้งสิ้น
8. เกณฑการตัดสิน
ผู ที่จ ะถื อว า เป น ผู ผ า นการเลือ กสรรจะต องเป น ผูที่ ได คะแนนในการประเมิ น ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60
ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
ไมต่ํากวารอยละ 60
การจั ด จ า งจะเป น ไปตามลํ า ดั บ คะแนนที่ ส อบได กรณี ที่ มี ก ารประเมิ น ความรู
ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ ง จะเรี ย งลํ า ดั บ ที่ จ ากผู ที่ ไ ด ค ะแนนการประเมิ น ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้งรวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน
จะใหผูท่ีไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวา และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เทากัน
จะใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น จะประกาศรายชื่ อ ผู ผ า นการเลื อ กสรรตามลํ า ดั บ คะแนนสอบ
ทางเว็ บ ไซต http://www.ldd.go.th เลื อ กหั ว ข อ “สมั ค รงานกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ” หรื อ เข า ที่ เ ว็ บ ไซต
https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รั บสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนั กงานราชการทั่ว ไปใน
กรมพัฒนาที่ดิน” โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ป
นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด
กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดวยความ
เสมอภาค โปรงใส และยุติธรรม ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะได หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาไดหลงเชื่อและแจงใหอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
(ลงนาม)
สําเนาถูกตอง
(นายสันธิษณ ดิษฐอําไพ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบญจพร ชาครานนท
(นางสาวเบญจพร ชาครานนท)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564)

1.1 ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน (กองแผนงาน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร)
กลุมงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหนงวาง 2 อัตรา ดังนี้
(1) กลุมโครงการพิเศษ กองแผนงาน (กรุงเทพมหานคร)
(2) กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมงานที่รายงานตรงตออธิบดี (กรุงเทพมหานคร)
ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
1. ศึ ก ษา วิ เ คราะห เพื่ อ จั ด ทํ า นโยบายแผนงานในภาพรวมให ส อดคล อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และรัฐบาล เพื่อจัดทําแผนแมบท แผนปฏิบัติงาน และแผนการใชงบ
ประจําป
2. ศึกษา วิเคราะห เพื่อจัดทําแผนงาน-โครงการและงบประมาณดานการเผยแพรและประชาสัมพันธ
3. ศึกษา วิเคราะห เพื่อจัดทําแผนงาน- โครงการและงบประมาณดานการจัดการทรัพยากรที่ดิน และ
การพัฒนาแหลงน้ํา ประสานแผนปฏิบัติงาน - งบประมาณ ติดตามผลการดําเนินงาน – การใชจาย
งบประมาณของกิจกรรมในกลุมงานและโครงการตางๆ ที่รับผิดชอบ
4. ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนงาน งบประมาณ จัดทําทะเบียนวิจัย จัดทําเกณฑการจัดลําดับความสําคัญ
โครงการวิจัยติดตามผลการดําเนินงานวิจัย เพื่อใชในการบริหารงานวิจัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศงานวิจัย ตลอดจนนํามาจัดทําเอกสารทางวิชาการเพื่อถายทอดสูเกษตรกร
5. ศึกษา วิเคราะห นโยบายของรัฐ กระทรวงฯ และของกรมฯ เพื่อเปนขอมูลพัฒนาระบบมาตรฐาน
ดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (IPA) แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานของกรมฯ และ
จัดทําแผนกลยุทธกรมพัฒนาที่ดิน จัดวางระบบการ ควบคุมภายในและระบบอื่นๆ ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามระบบมาตรฐานงาน
6. จัดทําแผน/โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะโครงการพระราชดําริ ติดตามประสานการทํางานรวมทั้ง
วิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปของโครงการชวยเหลือจากตา งประเทศ และโครงการ
เงิน กู ติด ตามและรายงานผลการดํ า เนิน การใหแหล งเงินทราบ ประสานงานกั บองค กรหรื อ
หนวยงาน ตางประเทศเกี่ยวกับความรวมมือดานการพัฒนาที่ดิน ทุนการศึกษา ฝกอบรม ประชุม
สัมมนา ดูงานตางประเทศผูเชี่ยวชาญ และอาสาสมัครตางประเทศ
8. ทําหนาที่ชวยผูบริหารในการรวบรวม ตรวจสอบ และจัดเก็บขอมูล เพื่อใชในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานที่ผูบริหารรับผิดชอบ
9. จัดทํารายงาน รางเอกสารโตตอบ จัดเตรียมเอกสารการประชุม
10. ชวยจัดทําแผนปฏิบัติการแหงชาติ วิจัยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย ติดตามการ
แปรสภาพเปนทะเลทรายในประเทศไทยและจัดทํารายงานความกาวหนาประจําป
11. รวบรวมขอมูล วิเคราะห และตรวจสอบขอมูลดานวิชาการ และเศรษฐกิจ สังคม เพื่อใชในการ
วางแผน

-212. ปฏิบัติงานเตรียมการประชุ ม รายงานการประชุ ม จัดทําแผนงาน/งบประมาณติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน รวบรวมผลงานวิจัยและบัน ทึกขอมูลอิเล็ กทรอนิกสเพื่ อสนับ สนุนการบริห ารงาน
วิชาการ
13. พัฒนาและประยุกตใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการเผยแพร บริการ และพัฒนาเพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน
14. ปฏิบัติงานดาน IT และสารสนเทศเพื่อปฏิบัติงานการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ การประยุกตการใช
งานโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป เกี่ ย วกั บ การจั ด การและพั ฒ นาที่ ดิ น การสร า งเว็ บ ไซต การเตรี ย ม
ฐานขอมูลการจัดการที่ดินอยางยั่งยืน
15. ปฏิบัติงานดานติดตามผลการดําเนินงาน โครงการในภาพรวมของกรมฯ วิเคราะหและวิจัยเพื่อ
ประเมิ นผล นํ าเสนอปญหา อุปสรรคในการดําเนิ นงาน เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงแผนงาน
ของกรมฯ
16. ติดตามการดําเนินงานปญหาอุปสรรคหลังการปฏิรูประบบราชการ ใหสอดคลองกับการพัฒนา
ระบบราชการ
17. สนับสนุนดูแลการดําเนินงานตามแผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด
18. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
19. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
คาตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจาง

สิ้นสุด 30 กันยายน 2564

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง ดั ง ต อ ไปนี้ โ ดยวิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับยุทธศาสตร นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหนาที่ ภารกิจ คานิยมของกรมพัฒนาที่ดิน ภายใตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(2) ความรูในการศึกษา วิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนกลยุทธของสวน
ราชการ
(3) ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะห การวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดทําแผนงาน/โครงการ การจัดทํา
งบประมาณ การติดตามและประเมินผล
(4) ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และระบบราชการ 4.0

-3หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ทดสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู ความสามารถ
(2) สมรรถนะ
(3) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
***************************

