
                                                                       

                  
 
 

 

ประกาศสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 
เรื่อง รับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 
   

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้สํานกังานพัฒนาที่ดินเขต 1 ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป      ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที ่กษ.0802/211 
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554        ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2552  ลงวันที่  11  กันยายน  2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. ชื่อตําแหนง่  กลุ่มงาน และรายละเอียดการจา้งงาน 

1.1  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  

รายละเอียดตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 
2. คุณสมบตัทิั่วไป และคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหน่งของผู้มีสทิธิสมคัรเข้ารบัการเลือกสรร 
 คณุสมบตัทิั่วไป 
  (1) มีสญัชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
  (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกจิ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 
  หมายเหต ุ ผูท้ี่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่าํสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนกังานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน     และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ.  ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย 
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 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 
 
3. การรบัสมคัร 
 3.1 วัน เวลาและสถานที่รบัสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เลขที ่
56  ซอย         –          ถนน    รังสิต-นครนายก    ตําบล .  ลําผักกูด   อําเภอ  ธัญบุรี    จังหวดั ปทุมธาน ี 
ตั้งแต่วันที่   21  มีนาคม  2554 ถึง  29  มีนาคม  2554   ในวนัและเวลาราชการ  
 
 3.2 หลักฐานทีต่้องยืน่พร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว    โดยถ่ายไม่เกิน 
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร จาํนวน   3   รปู 
  (2) สําเนาแสดงผลการศึกษา(ใบรับปริญญา)   และระเบยีนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้
มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร(ใบ Transcript) จํานวนอย่างน้อย 2 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมติัจากผู้มีอํานาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่   29  มีนาคม   2554 
  (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (4) สําเนาหลกัฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลีย่นชื่อ-
นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ใบสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้
ด้วย(หากหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ขอสงวนสิทธิไม่รับใบสมัครของผู้สมัคร 
รายนั้น ๆ 
 
 3.3 ค่าสมคัรสอบ 
                ผูส้มัครต้องเสียค่าสมัครสอบสาํหรับตําแหน่งที่สมัครตามอัตรา  ดังนี้ 
                -ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี          จํานวน  100  บาท 
 

3.4 เงื่อนไขการรบัสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า    เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป    และคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง         และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ     หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร    อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มสีิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เขา้รับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย 
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมนิ ในวันที่   5  เมษายน  2554    ณ   ฝ่ายบริหาร.
ทั่วไป   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1   และทาง http://r01.ldd.go.th และ http://www.ldd.go.th 
 
5. หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลอืกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
ดังนี้ 
 5.1 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1   ความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง     ตามขอบขา่ยงานที่จะต้อง
ปฏิบัติ  
               (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
 5.2 ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ)์  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
 5.2.1 บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 
 5.2.2 การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
 5.2.3 มนุษยสัมพันธ์  การประสานงาน 
 5.2.4 ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในข้อ 5.1 ก่อน และผูผ้่านการ
ประเมินในครั้งที่ 1 ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่ 5.2 ในครั้งที่ 2 ต่อไป      แต่ถ้าหากผูส้มัครมี
จํานวนน้อย อาจดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในข้อ 5.2 ในวันเดียวกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้สมัคร 
 
6. เกณฑ์การตดัสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ตํ่ากว่าร้อย
ละ 60  
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้      กรณมีีการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรรถนะ 2 ครัง้  จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ  ครัง้ที่ 1  และครัง้ที่ 2   รวมกนัมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับทีสู่งกว่า    ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครัง้ที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้ง เท่ากัน    จะให้ผู้ได้รับ
หมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
 
7. การประกาศรายชื่อและการขึน้บญัชีรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร 
 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาทีดิ่น จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนน
สอบ    ณ    ฝ่ายบริหารทั่วไป    สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1      และทาง http://r01.ldd.go.th        และ 
http://www.ldd.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลอืกสรรครบกําหนด 1 ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชีเป็นต้นไป 
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8. การจดัทําสญัญาจ้างผูผ้า่นการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่ กรมพัฒนาที่ดินกําหนด  ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่า ผู้ได้รับ
การเลือกสรรในตําแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ได้รับการจัดจ้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี    
โดยห้ามย้ายไปหน่วยงานอื่น  เว้นแต่ลาออกจากราชการเท่านั้น 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่   10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
                                     
                                                                (ลงนาม)       เขม้แข็ง  ยุติธรรมดํารง 
                (นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดํารง) 
            ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

ลงวันที่    10  มีนาคม  2554       . 
 

------------------------------ 
 
1. ตาํแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี     กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

   1.1  ช่ือตําแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ    ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง   ดังนี้ 
 

1. ตรวจสอบสมุดรายวันชั้นต้น 
2. ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทด้านสินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน  รายได้  และคา่ใช้จ่าย 
3. ปรับปรุง  แก้ไขรายการบัญชี 
4. จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน  งบทดลอง 
5. รายงานรายได้ และค่าใช้จ่าย 
6. เก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

อัตราว่าง    2  อัตรา 
 

ค่าตอบแทน   9,530  บาท 
 

สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
 

ระยะเวลาการจ้าง  1 ปี 
 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 1. คุณวุฒิปรญิญาตรี ทางบัญชี   หรือพาณิชยศาสตร์(สาขาการบัญชี)    หรือบริหารธุรกิจ(สาขาการเงิน
และการธนาคาร)  และ 
 2. มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 คือ  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัด
นครนายก   จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา    จงัหวัดสระบุรี    จังหวัดลพบุรี    จังหวัดอ่างทอง    จังหวัดสิงห์บุร ี  
จังหวัดชัยนาท    จังหวัดนครปฐม     จังหวัดนนทบุรี     จังหวัดสมุทรปราการ     จังหวัดสุพรรณบุรี        
จังหวัดกรุงเทพมหานคร     ก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 60 วัน  
 
 
 


