
 

(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่ง 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

ตามที่กรมพัฒนาที่ ดิน ได้ดําเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ซึ่งประกาศข้ึนบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 มาข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน น้ัน 

  บัดน้ี กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดําเนินการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งของผู้ที่สมัคร 
เข้ารับการประเมินฯ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ของกรมพัฒนาที่ดิน ดังต่อไปน้ี 

ลําดับที่ 
เลขประจําตัว 

เข้ารับการประเมิน 
เลขประจําตัวสอบแข่งขัน 

ในบัญชีเดิม 
ช่ือ – สกุล 

     

1 601016 5902140167 นางสาวมณฑิรา   โพธิยะราช 

2 601017 5902140215 นางสาวทิวาพร   โนภิชัย 

3 601004 5902140090 นางสุรารักษ์   สีปวน 

4 601006 5902140180 นางสาวสุขุมาลย์   นุพพล 

5 601009 5902140227 นางสาววารุณี   ศุภเลิศ 

6 601014 5902140175 นางสาวพัชรมัย   คําเมือง 

7 601001 5902140255 นางสาวนุชศรา   ชูพันธ์ุ 

8 601003 5902140290 นางสาวนฤชา   ทองจุ้ย 

9 601013 5902140093 นางสาวนันทวรรณ   หม่นมั่น 

10 601019 5902140235 นางสาวดวงฤดี   โคษาราช 

11 601008 5902140325 นางสาวจรินทร์   จ้อยชารัตน์ 

12 601010 5902140004 นางสาวกรรณิการ์   เวียงทอง 

13 601015 5902140265 นางสาวแผ้วมณี   มาตรี 

14 601007 5902140017 นางสาวรัตนา   สิงห์บริคัน 

15 601005 5902140137 นางสาวสุวีณา   สว่างวิวัฒน์ 

16 601012 5902140075 นางสาววารุณี   เป่ียมคุณ 

/ ทั้งน้ี ... 



- 2 - 

  ทั้งน้ี ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ได้ทราบว่า 

  1.  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน น้ี ใช้ได้จนถึงวันที่
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  
ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก 

2.  ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ของกรมพัฒนาที่ดิน น้ี จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้น้ันยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

3.  ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน น้ี 
ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้ น้ันไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในตําแหน่งดังกล่าว คือ 

3.1  ผู้น้ันได้ขอสละสิทธ์ิรับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งดังกล่าว 
3.2  ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กําหนด 
3.3  ผู้น้ันมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและ

แต่งต้ังในตําแหน่งดังกล่าว 
3.4  ผู้น้ันประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โดยการโอน แต่กรมพัฒนาที่ดินไม่รับโอน โดยแจ้งให้ทราบไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้น้ันจึงไม่ประสงค์ 
จะรับการบรรจุ 

3.5  ผู้น้ันได้แจ้งความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับ 
การบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
หรือในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน หรือในตําแหน่งอ่ืนๆ ของการสอบ 
ครั้งเดียวกันกับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

ประกาศ ณ วันที่    5    พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

     (ลงนาม)       สุรเดช  เตียวตระกูล 

    (นายสุรเดช  เตียวตระกูล) 
                 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 สําเนาถูกต้อง 

 

   (นางสาวสุวรรณา  แซล่ิ้ม) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 
/ หมายเหตุ ... 
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หมายเหต ุ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ลําดับที่ 1 - 8 ไปรายงานตัวในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น.  
 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ (ช้ัน 2) กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน และขอให้เตรียม
 เอกสารหลักฐานข้อ 1 – 2 และ ข้อ 3 – 5 (ถ้ามี) ไปในวันรายงานตัวเพ่ือประกอบการ
 พิจารณาให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ต้ังแต่ 11,500 - 
 12,650) โดยจะให้ได้รับเพ่ิมคิดเป็นร้อยละของช่วงเงินเดือน (1,150) ดังน้ี 

  1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  
จํานวน 1 รูป และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

2.  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  จํานวน 1 ฉบับ 
  3.  มีสําเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (ปวส.) เพ่ิมเติมจากคุณวุฒิ 
ที่ใช้ในการบรรจุและแต่งต้ัง (ให้ได้รับเพ่ิม 20 %) 
  4.  มีหนังสือรับรองการทํางานที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุ โดยมีการระบุ
ตําแหน่งลักษณะงานที่ปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ทั้งน้ี 
หากทํางานในหน่วยงานราชการผู้ลงนามรับรองจะต้องมีฐานะระดับ ผอ.สํานัก/กอง และหากทํางาน 
ในภาคเอกชนจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป  
ให้ได้รับเงินเพ่ิม 30%  2 – 3 ปี ให้ได้รับเงินเพ่ิม 20%  1 - 2 ปี ให้ได้รับเงินเพ่ิม 10%) 
  5.  มีสําเนาใบรับรองผลคะแนนสอบ TOEFL ต้ังแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนอ่ืนที่
เทียบกันได้ เช่น IELTS หรือมีความรู้ด้านภาษาท้องถิ่นที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ภาษายาวี ภาษา 
ชนเผ่า (ให้ได้รับเพ่ิม 20 %) 

  อน่ึง  หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการ และหากไม่นําเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 – 2 และ ข้อ 3 – 5  
(ถ้ามี) ไปในวันรายงานตัวจะถือว่าสละสิทธ์ิการได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุของช่วงเงินเดือน  
ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินจะบรรจุท่านในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 

 

 

 

 

 

 


