
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

   

  ตามท่ีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ดําเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร ซึ่งประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  และตําแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ 10 
พฤษภาคม 2561 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ ไ ด้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ของกรมพัฒนาที่ดิน น้ัน 

  บัดน้ี กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดําเนินการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งของผู้ที่สมัคร 
เข้ารับการประเมินในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แล้ว  จึงขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่ง ดังต่อไปน้ี  

  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

ลําดับที่ 
เลขประจําตัว 

เข้ารับการประเมิน 
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

เลขประจําตัวสอบแข่งขัน 
ในบัญชีเดิม 

ช่ือ - สกุล 

     

1 61304 360600178 นายเนติลักษณ์   สีสัตย์ซื่อ 
 

ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ลําดับที่ 
เลขประจําตัว 

เข้ารับการประเมิน 
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

เลขประจําตัวสอบแข่งขัน 
ในบัญชีเดิม 

ช่ือ - สกุล 

     

1 61401 ๖๑๔๐๐๐๘๓ นางสาวกฤติกา   ใจปง 
2 61402 ๖๑๔๐๐๐๕๖ นางสาวนิชนันท์   สุริจันยา 
3 61403 ๖๑๔๐๐๑๙๖ นางสาวพรชนก   จันทร์ศร ี
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ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ลําดับที่ 
เลขประจําตัว 

เข้ารับการประเมิน 
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

เลขประจําตัวสอบแข่งขัน 
ในบัญชีเดิม 

ช่ือ - สกุล 

     

1 61504 ๖๑๕๐๐๔๓๕ นางสาวจุฑารัตน์   วิจิตรปัญญา 
2 61506 ๖๑๕๐๐๖๑๕ นางชนินาถ   คชมิตร 
3 61505 ๖๑๕๐๐๕๒๓ นางสาวธัญญาภรณ์   พาวุธ 
4 61507 ๖๑๕๐๐๘๒๘ นางภัญฑีรา   มีซื่อ 
5 61502 ๖๑๕๐๐๕๘๐ นางสาวสายสุนี   พูลทรัพย์ 
6 61501 ๖๑๕๐๐๒๒๗ นางสาวรัตนาภรณ์   อ่ิมใจ 
7 61503 ๖๑๕๐๐๘๒๕ นางสาววลีรัตน์   ศรีนอร์ 

 

  ทั้งน้ี ขอแจ้งให้ผู้ที่ ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ได้ทราบว่า 

  1.  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน น้ี ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ 
ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมบัญชีกลาง ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก 

2.  ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน น้ี 
จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้น้ันยังไม่ถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ของกรมบัญชีกลาง 

3.  ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน น้ี ถ้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งดังกล่าว คือ 

3.1 ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งดังกล่าว 
3.2 ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กําหนด 
3.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและ

แต่งต้ังในตําแหน่งดังกล่าว 
3.4 ผู้น้ันประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยการโอน  
แต่กรมพัฒนาที่ดินไม่รับโอน โดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้น้ันจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ 
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3.5 ผู้น้ันได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะรับการ
บรรจุ หรือได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมบัญชีกลาง หรือ 
ในตําแหน่งอ่ืนๆ ของการสอบคร้ังเดียวกันกับตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมบัญชีกลาง 

ประกาศ ณ วันที่    12    กันยายน  พ.ศ. 2561 

(ลงนาม)                   สุรเดช  เตียวตระกูล  

 

      

 
 
 
 
 
หมายเหตุ ทั้งน้ี  ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตําแหน่งตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ลําดับที่ 1 

ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ลําดับที่ 1 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ลําดับที่ 1 

ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุในวันที่ 20 กันยายน 2561  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ 
(ช้ัน 2) กรมพัฒนาที่ดิน และขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานข้อ 1 – 2 และข้อ 3 - 5 (ถ้ามี) ไปในวันรายงานตัว
เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ (ต้ังแต่ 11,500 - 12,650 บาท (วุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (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 ซึ่งได้แก่ 

-  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
-  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 
 

(นายสุรเดช  เตียวตระกูล) 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
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าฐานปลอมเอ

ะสถานที่ดังก
ม่นําเอกสารห

การพิจารณาใ
นยายน 2561

มจากคุณวุฒิที

ับการบรรจุ 
านราชการแ
ิจารณา)  ทั้ง
ละหากทํางา
นามรับรองจ
ร/ผู้จัดการ/หุ้
บเงินเพ่ิม 30

แนนขึ้นไป หรื
รปฏิบัติงาน 

ต่ส่วนหน่ึงส่วน
อม หรือลงลาย
อกสาร 

กล่าวจะถือว่
หลักฐานตาม
ให้ได้รับเงินเ
1 

ที่ใช้ในการบร

 โดยมีการระ
และภาคเอกช
งน้ี หากทํางา
นในภาคเอกช
จะต้องมีฐาน
หุ้นส่วนผู้จัดก
%  2 – 3 ปี

รือผลคะแนนอื
 เช่น ภาษาย

นใด เติมหรือต
ยมือช่ือปลอม

าท่านสละสิท
ข้อ 1 – 2 แล
เดือนแรกบร

รจุ

ะบุ
ชน 
าน
ชน
นะ 
าร  
ให้

อ่ืน 
าวี  

ตัด
มใน

ทธ์ิ 
ละ
รจุ 


