
 
 
 

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 
 

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่ วไป  ฉะน้ันอาศัยอำนาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ
การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคล 
เพ่ือเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 
รายละเอียดตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศน้ี 
 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
2.1 คณุสมบติัทั่วไป 

(1)  มสีัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ไร้ความสามารถ  

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 

ในพรรคการเมือง 
(6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7 )  ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐ วิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค 
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มาย่ืนด้วย 
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2.2 คณุสมบติัเฉพาะสำหรบัตำแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับ

การรับสมัครแนบท้ายประกาศน้ี 
 

3. การรับสมัคร 
3.1 ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงาน

พัฒนาที่ดินเขต 1 เลขที่ 56 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ต้ังแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 

3.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท  
โดยเม่ือสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.3 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด 
เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ 

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
 

4. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายใน วันปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ทั้งน้ี การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับ 
การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ 

4.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ี
เป็นโมฆะสำหรับผู้น้ัน และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

และกรณีเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณี ช่ือ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับ
ข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะน้ัน
จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 
 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

สำนักงานพัฒนาที่ ดินเขต 1 จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 
ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และทางเว็บไซต์ http://r01.ldd.go.th หรือเข้าที่เว็บไซต์ 
http://www.ldd.go.th “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” 
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6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร แบ่งออกเป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และคร้ังที่ 2  ดังน้ี 
6.1 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  1 คะแนนเต็ม  

100 คะแนน (ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน) 
ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ตามท่ีกำหนดไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบแนบท้ายประกาศน้ี 

6.2 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  2 คะแนนเต็ม  
100 คะแนน (ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 

โดยจะประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ บุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ  
โดยวิธีการสัมภาษณ์จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 

ทั้งน้ี จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในภายหลัง (แต่ถ้าหากผู้สมัครมีจำนวนน้อยอาจดำเนินการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในวันเดียวกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร) โดยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และ
ทางเว็บไซต์ http://r01.ldd.go.th  หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” 

 
7. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

7.1 ใบสมัครให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 น้ิว 
ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 

7.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 น้ิวซึ่งถ่ายไว้ 
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป 

7.3 สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหน่งที่สมัครสอบ 
โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร จํานวน อย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายใน 
วันปิดรับสมัครสอบแข่งขันคือวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว 
มาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา และวันที่ที่ ได้รับอนุมั ติประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส .) ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนด 
วันปิดรับสมัครมาย่ืนแทน 
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7.4 ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน 

7.5 ให้แสดงทะเบียนบ้าน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 

7.6 สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) ได้แก่ สำเนาหนังสือสำคัญ 
ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทท่ี 1 (แบบ สด.8) หรือสำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก
ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) จำนวน อย่างละ 2 ฉบับ 

7.7 สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)  
ใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน อย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ 
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้ด้วยทุกแผ่น 

หมายเหตุ  ผู้ที่ ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จะต้องนำ 
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  
พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

-  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
-  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กำหนด 

อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ต้ังแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 
หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
8. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละคร้ังไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ           
ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1          
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้งรวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนน
จากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับ
หมายเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

 
  





รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเปน็พนักงานราชการท่ัวไป 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

(แนบท้ายประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562) 

------------------------------------- 
 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  กลุ่มงานบริการ 
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังน้ี 

- สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
 
ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังน้ี 

1. รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระบบ GFMIS และการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ  
2. ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
3. จัดทำใบสำคัญ บัญชี พัสดุ และเอกสาร การเงิน - พัสดุระดับต้น 
4. จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การนำเงินส่งคืนสำนักงานคลังจังหวัด 
5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

 
ค่าตอบแทน 13,800 บาท 
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทั้ง 2 ข้อดังน้ี 
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี 
2. เป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่ จังหวัด

ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี 
สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ได้ในเว็บไซต์ http://203.21.42.34/acc/index.html 
 
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังต่อไปน้ีโดยวิธีการสอบข้อเขียน  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1) ความรู้เก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่
ภารกิจ 

(2) ความรู้ เบ้ืองต้นเก่ียวกับงานบัญชี การบริหารงบประมาณ  การวิเคราะห์งบการเงิน  
การควบคุมภายใน การพัสดุ 

 
*************************************** 
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