
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

และตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 

   

ตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน ไดดําเนินการคัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนง 
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ท่ัวไป) ของกรมสงเสริมการเกษตร ซ่ึงประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  
ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2561 มาข้ึนบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
และตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว ซ่ึงประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได ณ วันท่ี 28  
กันยายน 2561 มาข้ึนบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาท่ีดิน  นั้น 

  บัดนี้ กรมพัฒนาท่ีดิน ไดดําเนินการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงของผูท่ีสมัคร 
เขารับการประเมินในตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเศรษฐกรปฏิบัติการ แลว จึงขอประกาศ
รายชื่อผูผานการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและข้ึนบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนง 
ดังตอไปนี้  

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

เขารับการประเมิน 
ความเหมาะสมกับตําแหนง 

เลขประจําตัวสอบแขงขัน 
ในบัญชีเดิม 

ชื่อ - สกุล 

     

1 622101 500001055 นางสาวพรทิพย   อินธิแสง 
 

  ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัตกิาร 

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

เขารับการประเมิน 
ความเหมาะสมกับตําแหนง 

เลขประจําตัวสอบแขงขัน 
ในบัญชีเดิม 

ชื่อ - สกุล 

     

1 622201 1000000035 นางสาวอังควิภา   นาคคง 

2 622203 1000000049 นายวิศรุฒ   อนันตเดโชชัย 

3 622204 1000000004 นางสาววลัยพรรณ   กลอมเชาวนันท 

4 622205 1000000050 นางสาวนีรนุช   วรรณภิระ 

5 622202 1000000024 นางสาวพรทิพย   อินทแพทย 
 
 
   
 
 



สําเนาถูกตอง 

 

(นายศุภากร  รอดเรืองศักดิ์) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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  ท้ังนี้ ขอแจงใหผูท่ีไดรับการข้ึนบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน และเศรษฐกรปฏิบัติการ ไดทราบวา 

  1.  บัญชีผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเศรษฐกร
ปฏิบัติการ นี้ ใชไดจนถึงวันท่ีบัญชีสอบแขงขันไดในตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ท่ัวไป) ของกรม
สงเสริมการเกษตร และเศรษฐกรปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว ยังไมหมดอายุ หรือยังไมถูกยกเลิก 

2.  ผูท่ีไดรับการข้ึนบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
และเศรษฐกรปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาท่ีดิน นี้ จะมีสิทธิไดรับการบรรจุก็ตอเม่ือผูนั้นยังไมถูกยกเลิกจากบัญชีผู
สอบแขงขันไดในตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ท่ัวไป) ของกรมสงเสริมการเกษตร และเศรษฐกร
ปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว 

3.  ผูท่ีไดรับการข้ึนบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
และเศรษฐกรปฏิบัติการ นี้ ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชี
ผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงดังกลาว คือ 

3.1 ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาว 
3.2 ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือบรรจุเขารับราชการภายในเวลาท่ีกําหนด 
3.3 ผูนั้นมีเหตุท่ีไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการไดตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุและ

แตงตั้งในตําแหนงดังกลาว 
3.4 ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

และเศรษฐกรปฏิบัติการ โดยการโอน แตกรมพัฒนาท่ีดินไมรับโอน โดยมีการแจงใหทราบลวงหนา ผูนั้นจึงไม
ประสงคจะรับการบรรจุ 

3.5 ผูนั้นไดรับการเรียกตัวและไดแจงความจํานงเปนลายลักษณอักษรวาจะรับการ
บรรจุ หรือไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ท่ัวไป) ของกรมสงเสริมการเกษตร 
และเศรษฐกรปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว หรือในตําแหนงอ่ืนๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตําแหนง 
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ท่ัวไป) ของกรมสงเสริมการเกษตร และเศรษฐกรปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว 

    ประกาศ ณ วันท่ี    25   กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

(ลงนาม)                  เบญจพร  ชาครานนท 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

(นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
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หมายเหตุ ท้ังนี้  ใหผูสอบแขงขันไดตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ลําดับท่ี 1  
 ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ  ลําดับท่ี 1 

ไปรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น.  ณ หองประชุมศูนยเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ชั้น 2) กรมพัฒนาท่ีดิน  และขอใหเตรียมเอกสารหลักฐานขอ 1 – 2 และขอ 3 - 
5 (ถามี) ไปในวันรายงานตัว ดังนี ้
 1. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 1 ป  
จํานวน 1 รูป และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน  จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

2. ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.  
วาดวยโรค พ.ศ. 2553  จํานวน 1 ฉบับ ซ่ึงไดแก 

-  วัณโรคในระยะแพรกระจายเช้ือ 

-  โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการที่เปนที่รังเกียจแกสังคม 

-  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

-  โรคพิษสุราเรือ้รัง 

-  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและ 
เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 

 3. มีสําเนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน เพ่ิมเติมจากคุณวุฒิท่ีใชในการ
บรรจุและแตงตั้ง (ใหไดรับเงินเพ่ิม 20 %) 
 4. มีหนังสือรับรองการทํางานท่ีเก่ียวของกับตําแหนงท่ีไดรับการบรรจุ โดยมีการระบุ
ตําแหนงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหนวยงานราชการและภาคเอกชน 
(กรณีไมระบุลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จะไมรับพิจารณา)  ท้ังนี้ หากทํางาน
หนวยงานราชการผูลงนามรับรองจะตองมีฐานะระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง  และหากทํางานในภาคเอกชน
จะตองเปนหนวยงานท่ีมีการจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย ผูลงนามรับรองจะตองมีฐานะ 
เปนผูบังคับบัญชาในหนวยงาน ซ่ึงมีอํานาจในการประทับตรา หรือผูอํานวยการ/ผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ  
ท่ีมีอํานาจสูงสุดของฝายบุคคลของหนวยงานนั้น (ประสบการณ 3 ปข้ึนไป ใหไดรับเงินเพ่ิม 30%  2 – 3 ป
ใหไดรับเงินเพ่ิม 20%  1 - 2 ป ใหไดรับเงินเพ่ิม 10%) 
 5. มีสําเนาใบรับรองผลคะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต 500 คะแนนข้ึนไป หรือผลคะแนนอ่ืน 
ท่ีเทียบกันได เชน IELTS หรือมีความรูดานภาษาทองถ่ินท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน เชน ภาษายาวี  
ภาษาชนเผา (ใหไดรับเงินเพ่ิม 20 %) 

 เพ่ือประกอบการพิจารณาใหไดรับเงินเดือนแรกบรรจุ (ตั้งแต 11,500 - 12,650 บาท  
(วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)) โดยจะใหไดรับเงินเพ่ิมคิดเปนรอยละของชวงเงินเดือน (1,150) 
15,000 - 16,500 บาท (วุฒิปริญญาตรี) โดยจะใหไดรับเงินเพ่ิมคิดเปนรอยละของชวงเงินเดือน (1,500)  
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ท้ังนี้  หากตรวจพบวาเอกสารขางตนนี้ ปลอมข้ึนท้ังฉบับ หรือแตสวนหนึ่งสวนใด เติมหรือตัด
ทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดๆ ในเอกสารท่ีแทจริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมใน
เอกสารท่ีนํามายื่นตอกรมพัฒนาท่ีดิน จะถือวาทานกระทําผิดทางอาญาฐานปลอมเอกสาร 

  อนึ่ง  หากทานไมไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวจะถือวาทานสละสิทธิ์ 
โดยไมประสงคจะรับการบรรจุเขารับราชการตามท่ีสอบได และหากไมนําเอกสารหลักฐานตามขอ 1 – 2 และ
ขอ 3 – 5 (ถามี) ไปในวันรายงานตัวจะถือวาสละสิทธิ์การไดรับการพิจารณาใหไดรับเงินเดือนแรกบรรจ ุ
ของชวงเงินเดือน  ท้ังนี้ กรมพัฒนาท่ีดินจะบรรจุทานในวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


