
 

(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

เศรษฐกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

ตามท่ีกรมพัฒนาที่ ดิน ได้ดําเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ 
25 พฤษภาคม 2560 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
ตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ของกรมชลประทาน ซึ่ งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่  
4 สิงหาคม 2559 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และตําแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน น้ัน 

  บัดน้ี กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดําเนินการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งของผู้ที่สมัคร 
เข้ารับการประเมินในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน แล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งและขึ้นบัญชี 
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่ง ดังต่อไปน้ี  

ตําแหน่งนักทรพัยากรบคุคลปฏบิตักิาร 

ลําดับที่ 
เลขประจําตัว 

เข้ารับการประเมิน 
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

เลขประจําตัวสอบแข่งขัน 
ในบัญชีเดิม 

ช่ือ – สกุล 

     

1 60105 601130325 นายเรวัตร    อินเดีย 

2 60108 601130934 นายพลาธิป    สุขวิบูลย์ 

3 60104 601130795 นางสาวพนิตนาฏ   หิตโกเมท 

4 60107 601131052 นายสันธิษณ์    ดิษฐ์อําไพ 

5 60102 601130172 นายนาราศักด์ิ    อนันท์ 

6 60110 601130389 นายวีรวัฒน์    เตจ๊ะ 

7 60106 601130134 นายธีศิษฏ์    ฐิติโชติรัตนา 

8 60103 601130344 นางสาวปภัสพร   สุทธิประสิทธ์ิ 

9 60101 601130411 นางสาวจิราพร    วงษ์พาดกลาง 

10 60109 601130138 นายภัทร    ฤทธ์ิพริ้ง 
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ตําแหน่งเศรษฐกรปฏบิตักิาร 

ลําดับที่ 
เลขประจําตัว 

เข้ารับการประเมิน 
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

เลขประจําตัวสอบแข่งขัน 
ในบัญชีเดิม 

ช่ือ – สกุล 

     

1 60203 1025900074 นายจินตวัฒน์    ไพบูลย์ไตรรัตน์ 

2 60204 1025900128 นางสาวเพชรี    รุ่งสว่าง 

3 60201 1025900112 นายคมกิตติ    อังคทะวิวัฒน์ 

4 60202 1025900126 นางสาวพิมพาพร จอนลอย 

 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏบิตังิาน 

ลําดับที่ 
เลขประจําตัว 

เข้ารับการประเมิน 
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

เลขประจําตัวสอบแข่งขัน 
ในบัญชีเดิม 

ช่ือ – สกุล 

     

1 60301 5902140016 นางสาวอุดมลักษณ์   แก้วจีน 

2 60306 5902140331 นางสาวสุวิมล    กลิ่นงาม 

3 30308 5902140344 นางสาวราตรี    ทองประเสริฐ 

4 60304 5902140059 นางสาวบังอร    บับพาน 

5 60307 5902140107 นางสาววารุณี    ทองหล่อ 

6 60302 5902140310 นางยุพา    สมณะ 

7 60303 5902140049 นางสาวพรทิพย์   นวลไทย 

8 60305 5902140079 นางสาวสุพรรณี   สมพร 

 
  ทั้งน้ี ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ได้ทราบว่า 

  1.  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เศรษฐกรปฏิบัติการ 
และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน น้ี ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาที่ดิน  เศรษฐกรปฏิบัติการ ของกรมชลประทาน และเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก 

2.  ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
เศรษฐกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ ดิน น้ี จะมีสิทธิได้รับการบรรจุ 
ก็ต่อเมื่อผู้ น้ันยังไม่ถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
 

/ ของกรม ... 
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ของกรมพัฒนาที่ ดิน  เศรษฐกรปฏิบัติการ ของกรมชลประทาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

3.  ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
เศรษฐกรปฏิบัติการ  และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน น้ี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี ให้เป็นอัน
ยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งดังกล่าว คือ 

3.1  ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งดังกล่าว 
3.2  ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กําหนด 
3.3  ผู้น้ันมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและ

แต่งต้ังในตําแหน่งดังกล่าว 
3.4  ผู้น้ันประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

เศรษฐกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยการโอน แต่กรมพัฒนาที่ดินไม่รับโอน โดยมีการ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้น้ันจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ 

3.5  ผู้ น้ั น ไ ด้รับการ เ รียกตัวและได้แจ้ งความจํ านง เ ป็นลายลักษณ์ อักษร ว่า 
จะรับการบรรจุ หรือได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาที่ดิน  
เศรษฐกรปฏิบัติการ ของกรมชลประทาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช หรือในตําแหน่งอ่ืนๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาที่ดิน  เศรษฐกรปฏิบัติการ ของกรมชลประทาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

ประกาศ ณ วันที่    19     ธันวาคม พ.ศ. 2560 

     (ลงนาม)       สุรเดช  เตียวตระกูล 

    (นายสุรเดช  เตียวตระกูล) 
                 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 สําเนาถูกต้อง 

 

   (นางสาวสุวรรณา  แซล่ิ้ม) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 
 
หมายเหต ุ ทั้งน้ี  ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ลําดับที่ 1 - 3 
  ตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ  ลําดับที่ 1 
  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ลําดับที่ 1 - 5  

 

/ ไปรายงานตัว... 
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ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่  
(ช้ัน 2) กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน และขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานข้อ 1 – 2 และข้อ 3 - 5 (ถ้ามี) 
ไปในวันรายงานตัวเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ (ต้ังแต่ 11,500 - 12,650 บาท  
(วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)) โดยจะให้ได้รับเพ่ิมคิดเป็นร้อยละของช่วงเงินเดือน (1,150) และ  
15,000 - 16,500 บาท (วุฒิปริญญาตรี) โดยจะให้ได้รับเพ่ิมคิดเป็นร้อยละของช่วงเงินเดือน (1,500)  
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. มีสําเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกันเพ่ิมเติมจากคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งต้ัง (ให้ได้รับเพ่ิม 20 %) 
  4.  มีหนังสือรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุ โดยมีการระบุ
ตําแหน่งลักษณะงานที่ปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ทั้งน้ี 
หากทํางานในหน่วยงานราชการผู้ลงนามรับรองจะต้องมีฐานะระดับ ผู้อํานวยการสํานัก/กอง และหากทํางาน 
ในภาคเอกชนจะต้องเป็นหน่วยงานท่ีมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป 
ให้ได้รับเงินเพ่ิม 30%  2 – 3 ปี ให้ได้รับเงินเพ่ิม 20%  1 - 2 ปี ให้ได้รับเงินเพ่ิม 10%) 
  5.  มีสําเนาใบรับรองผลคะแนนสอบ TOEFL ต้ังแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนอ่ืน
ที่เทียบกันได้ เช่น IELTS หรือมีความรู้ด้านภาษาท้องถิ่นที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ภาษายาวี ภาษา 
ชนเผ่า (ให้ได้รับเพ่ิม 20 %) 

  อน่ึง  หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ 
โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการ และหากไม่นําเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 – 2 และ ข้อ 3 – 5  
(ถ้ามี) ไปในวันรายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิการได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุของช่วงเงินเดือน  
ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินจะบรรจุท่านในวันที่ 8 มกราคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


