
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

   

ตามท่ีกรมพัฒนาที่ ดิน ได้ดําเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ ดิน ซึ่ งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
ของกรมพัฒนาที่ดิน  น้ัน 

  บัดน้ี กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดําเนินการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งของผู้ที่สมัคร 
เข้ารับการประเมินในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่ง ดังต่อไปน้ี  

  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ลําดับที่ 
เลขประจําตัว 

เข้ารับการประเมิน 
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

เลขประจําตัวสอบแข่งขัน 
ในบัญชีเดิม 

ช่ือ - สกุล 

     

1 623102 621170073 นางสาวพัชราพรรณ   พิมพา 
2 623103 621170089 นางสาวฐิตกาญจน์   ปัญญ ี
3 623101 621170017 นางสาวอลิษา   เขาแก้ว 
4 623111 621170102 นางสาวณัฐพร   ตรีรัญเพชร 
5 623109 621170023 นางสาวเพ็ญประภา   เกียรติเจริญศิร ิ
6 623108 621170039 นางสาวมนต์สุรีย์   บัวบาน 
7 623104 621170018 นางสาวพัชรา   อุ่นผัด 
8 623110 621170016 นางสาวภัทราวดี   เช้ือคําฮด 
9 623106 621170044 นางสาวศรัณญา   ทับทิม 

10 623105 621170009 นางสาวญาดา   อินชัยยงค์ 
 
 
 
 
  
 
 

 



สําเนาถูกต้อง 

 

(นายศุภากร  รอดเรืองศักด์ิ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

- 2 - 

  ทั้งน้ี ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ได้ทราบว่า 

  1.  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน น้ี ใช้ได้จนถึงวันที่
บัญชีสอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน ยังไม่หมดอายุ หรือ
ยังไม่ถูกยกเลิก 

2.  ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ของกรมพัฒนาที่ดิน น้ี จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้น้ันยังไม่ถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน  

3.  ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน น้ี 
ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ น้ันไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในตําแหน่งดังกล่าว คือ 

3.1 ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งดังกล่าว 
3.2 ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กําหนด 
3.3 ผู้น้ันมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและ

แต่งต้ังในตําแหน่งดังกล่าว 
3.4 ผู้น้ันประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

โดยการโอน แต่กรมพัฒนาที่ดินไม่รับโอน โดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้น้ันจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ 
3.5 ผู้น้ันได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะรับการ

บรรจุ หรือได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน หรือ
ในตําแหน่งอ่ืนๆ ของการสอบคร้ังเดียวกันกับตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมพัฒนา
ที่ดิน  

    ประกาศ ณ วันที่    1     ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

(ลงนาม)                  เบญจพร  ชาครานนท์ 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

(นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์) 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
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หมายเหต ุ ทั้งน้ี  ใหผู้้ได้รบัการคัดเลือกในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ลําดับที่ 1 - 5  

ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุในวันที่ 15 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ 
(ช้ัน 3) กรมพัฒนาที่ดิน  และขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานข้อ 1 – 2 และข้อ 3 - 5 (ถ้ามี) ไปในวันรายงาน
ตัว 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 
-  โรคติดต่อร้ ายแรงหรือโรคเ ร้ือรั งที่ปรากฏอาการเ ด่นชัดหรือรุนแรงและ 

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 3. มีสําเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เพ่ิมเติมจากคุณวุฒิที่ใช้ในการ
บรรจุและแต่งต้ัง (ให้ได้รับเงินเพ่ิม 20 %) 
 4. มีหนังสือรับรองการทํางานที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุ โดยมีการระบุ
ตําแหน่งลักษณะงานที่ปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน 
(กรณีไม่ระบุลักษณะงานที่ปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จะไม่รับพิจารณา)  ทั้งน้ี หากทํางาน
หน่วยงานราชการผู้ลงนามรับรองจะต้องมีฐานะระดับผู้อํานวยการสํานัก/กอง  และหากทํางานในภาคเอกชน
จะต้องเป็นหน่วยงานท่ีมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ลงนามรับรองจะต้องมีฐานะ 
เป็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน ซึ่งมีอํานาจในการประทับตรา หรือผู้อํานวยการ/ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ  
ที่มีอํานาจสูงสุดของฝ่ายบุคคลของหน่วยงานน้ัน (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  
ภาษาชนเผ่า (ให้ได้รับเงินเพ่ิม 20 %) 

 เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ (ต้ังแต่ 11,500 - 12,650 บาท  
(วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)) โดยจะให้ได้รับเงินเพ่ิมคิดเป็นร้อยละของช่วงเงินเดือน (1,150)  
 
 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 

ทั้งน้ี  หากตรวจพบว่าเอกสารข้างต้นน้ี ปลอมขึ้นทั้งฉบับ หรือแต่ส่วนหน่ึงส่วนใด เติมหรือตัด
ทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือช่ือปลอมใน
เอกสารที่นํามายื่นต่อกรมพัฒนาที่ดิน จะถือว่าท่านกระทําผิดทางอาญาฐานปลอมเอกสาร 

  อน่ึง  หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้ และหากไม่นําเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 – 2 และ
ข้อ 3 – 5 (ถ้ามี) ไปในวันรายงานตัวจะถือว่าสละสิทธ์ิการได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ 
ของช่วงเงินเดือน  ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินจะบรรจุท่านในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


