
  

 

 
 
 

ประกาศสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

 

  ดวยกรมพัฒนาท่ีดิน ไดมอบหมายใหสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 ดำเนินการสรรหา      
และเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการประเภทท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและ
การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ช่ือตำแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 
     1.1 ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  กลุมงานบริหารท่ัวไป  จำนวน  2  อัตรา 

  

รายละเอียดแตละตำแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 

 2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
เลือกสรร 
 2.1   คุณสมบัติท่ัวไป 

(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุไมต่ำกวา 18 ป 
(3)   ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4)   ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ 

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(5)   ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน

พรรคการเมือง 
(6)   ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(7)   ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
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                              หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือ 
ลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง
ของสวนราชการทองถ่ิน และจะตองนำใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ี 
ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ.2553 มายื่นดวย 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียด
เก่ียวกับการรบัสมัคร แนบทายประกาศนี้ 

 3. การรับสมัคร 
 3.1 ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผานทางอินเตอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 

3.2 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี 9 มีนาคม 2566  
ถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกำหนด ดังนี้  
                               (1) ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ีเว็บไซต https://ldd02.thaijobjob.com เลือกหัวขอ     

“รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปในสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2”  
                              (2) ใหผูสมัครสอบเลือกหัวขอยอย “อัปโหลด (upload) รูปถาย” โดยกรอก 
เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ืออัปโหลด (upload) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ 
ถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟลเปน .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB) 
รูปถายท่ีอัปโหลดจะปรากฏบนใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ  
                              (3) ใหผูสมัครสอบกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน  
                              (4) ระบบจะกำหนดแบบฟอรมการชำระเงินใหโดยอัตโนมัติ 
  

   ในกรณีท่ีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชำระเงิน ผูสมัครสามารถเขาไปพิมพ
แบบฟอรมการชำระเงินใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกท่ีสมบูรณ  
แลวได 

 3.3 การชำระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั ้งแตวันท่ี 9 มีนาคม 2566  
ถึงวันท่ี 16 มีนาคม 2566 

 

 ผูสมัครสอบสามารถเลือกชำระเงินผานทางระบบแอปพลิเคชั่น (Application) 
ไดทุกธนาคาร และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีระบบกำหนดไว โดยสามารถชำระเงินผานการสแกนรหัสคิวอารโคด 
(QR Code) ท่ีระบบกำหนดในใบชำระเงินตามระยะเวลาท่ีกำหนดชำระเงิน ตองชำระเงินภายใน 30 นาที 
(หากไมสามารถชำระเงินไดทันตามกำหนด ผูสมัครสามารถเขาระบบเพ่ือชำระเงินไดตลอดเวลาท่ีอยูในชวง
การรับสมัคร) ตั ้งแต วันท่ี 9 มีนาคม 2566 ถึงวันท่ี 16 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 20.00 น.  
และใหเก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย 

3.4   คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบดวย 
   (1)  คาธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท 
   (2)  คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการอินเทอรเน็ต จำนวน 30 บาท  
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       ท้ังนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เม่ือชำระเงินคาธรรมเนียมในการสมัคร
สอบเรียบรอยแลว และเม่ือสมัครสอบและชำระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบตามขอ 3.3 แลว จะไม
คืนเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

3.5  ผูสมัครท่ีชำระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระคาธรรมเนียมสอบ 

3.6  พิมพบัตรประจำตัวสอบ ตั้งแตวันท่ี 20 มีนาคม 2566 เปนตนไป 
        เม่ือสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแลว ใหผูสมัครสอบ

เขาไปท่ีเว็บไซต https://ldd02.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงาน

ราชการท่ัวไปในสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2” เพ่ือพิมพบัตรประจำตัวสอบ พรอมลงลายมือชื่อ และนำไป
แสดงตอเจาหนาท่ีคุมสอบในวันสอบขอเขียน หามติดรูปถาย ใชเฉพาะรูปท่ีอัปโหลด (upload) เทานั้น 

 

                               ท้ังนี้  บัตรประจำตัวสอบถือเปนเอกสารสำคัญท่ีตองนำไปแสดงตนเพ่ือใชใน
การเขาหองสอบ หากไมมีบัตรประจำตัวสอบจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ และแมวามีบัตรประจำตัว
สอบ แตหากรูปถายท่ีปรากฏบนบัตรประจำตัวสอบไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในขอ 3.2 (2)  
ใหถือเปนความบกพรองของผูสมัครสอบ และจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบเชนเดียวกัน 

4. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
                          4.1  ผูสมัครสอบตองยินยอมใหสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 เก็บรวบรวมใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใชสำหรับการสมัครสอบ โดยสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 จะรักษาขอมูลไวเปน
ความลับตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
 4.2  ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบในขอ 2.2 โดยตองเปนผูสำเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี 15 มีนาคม 2566  ท้ังนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบตัร
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเปนเกณฑ  
 4.3  การสมัครสอบตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 

   4.4  ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ใน
กรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครหรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานซ่ึงผูสมัครสอบนำมายื่นไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรบัสมัครสอบสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการจัดจาง หรือเรียกรองใดๆ ท้ังสิ้น และจะไมคืนคา   
ธรรมเนียมในการสมัครสอบ ท้ังนี้ ในกรณีผูสมัครยื่นเอกสารปลอมสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 จะดำเนินการ
ทางคดีอาญาตอไปดวย 
 

 

http://www.ldd.thaijobjob.com/
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 และกรณีเลขประจำตัวประชาชนท่ีใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเขาหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผูสมัครสอบไมตรงกับ
ขอมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเขาหองสอบ ผูสมัครตองมีหลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะนั้น
จะไมมีสิทธิเขาหองสอบ 

5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
 สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินในวันท่ี 20 มีนาคม 2566     
ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต  http://www.ldd.go.th เ ลื อ ก หั ว ข อ “ข า ว รั บ ส มั ค ร ง า น ”ห รื อ เ ข า ท่ี
เว็บไซตhttps://ldd02.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการ   

ท่ัวไปในสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2” หรือเขาท่ีเว็บไซต http://r02.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงาน” 
 

                   6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
                        หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรแบงออกเปนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  ดังนี้ 
                        6.1 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน แบบปรนัย) 
   ผูสมัครสอบตองเขารับประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ตามท่ี
กำหนดไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบ แนบทายประกาศนี้ 
                        6.2 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ) รายละเอียดปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร แนบทาย
ประกาศนี้ 
                       โดยจะประเมินความรูความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ โดย
วิธีการสัมภาษณจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ ทวงทีวาจาอุปนิสัย
อารมณทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงานสังคมและสิ่งแวดลอมความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ
บุคลิกภาพ พฤติกรรม รวมท้ังความประพฤติและมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีถูกตองดีงามของผูเขารับการ
ประเมินเพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมความรูความสามารถ ความประพฤติเหมาะสม มีคุณสมบัติใน
การเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีดี และทักษะสมรรถนะและอ่ืนๆ ท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง 

 

                       ท้ังนี้  จะประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 กอน และเม่ือสอบผาน
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 แลว จึงจะมีสิทธิเขาประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ในภายหลัง (แตถาหากผูสมัครมีจำนวนนอย อาจดำเนินการประเมินสมรรถนะ
ครั้งท่ี 2 ในวันเดียวกัน ท้ังนี้ ข้ึนอยู กับจำนวนผูสมัคร) โดยจะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ทางเว็บไซต http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “ขาวรับสมัคร
งาน” หรือเขาท่ีเว็บไซต https://ldd02.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปน

พนักงานราชการท่ัวไปในสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2” หรือเขาท่ีเว็บไซต http://r02.ldd.go.th เลือกหัวขอ 

“สมัครงาน”  

http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.thaijobjob.com/
http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.thaijobjob.com/
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 7. เอกสารและหลักฐานท่ีตองย่ืนในวันเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2  
(สอบสัมภาษณ) 

7.1 ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเตอรเน็ต พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
7.2 สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบี ยนแสดงผลการศึกษา (Transcript          

of Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงท่ีสมัครสอบโดยตองสำเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ 

ท้ังนี้  ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปน
เกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษาหรือไดรับอนุ มัติจากผู มี อํานาจอนุ มัติภายในวันปดรับสมัครสอบ             
คือ วันท่ี 15 มีนาคม 2566  ในกรณีท่ีไมสามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได     
ก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ
ปริญญาบัตรซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน 

7.3 ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานตอเจาหนาท่ี            
7.4 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณี   

ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

ท้ังนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ 
ลงลายมือช่ือ วัน เดือน ป และระบุเลขประจำตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสำเนาเอกสารทุกหนา  

หมายเหตุ  ผู ท่ีไดข้ึนบัญชีเม่ือจะไดรับการจัดจางเปนพนักงานราชการจะตองนำ
ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค  
พ.ศ.2553 ซ่ึงไดแก 

-  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
-  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
-  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค

ตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 





รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป  
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 

(แนบทายประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2  ลงวันที่  28 กุมภาพันธ  2566) 

 
 

1. ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  กลุมงานบริหารทั่วไป 

 จำนวนตำแหนงวาง 2 อัตรา ดังนี้ 

 (1)  ฝายบริหารท่ัวไป  สถานีพัฒนาท่ีดินชลบุรี 

 (2)  ฝายบริหารท่ัวไป  สถานีพัฒนาท่ีดินตราด 

 ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้  

1.  รวมดำเนินการเบิกเงินทุกประเภทของสวนกลางและการถอนคืนคาปรับฯ การโอนสิทธิ/ลดวงเงิน
ของสวนภูมิภาค 

2.  ชวยจัดทำบัญชี ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีและจัดทำรายงานการเงินของกรมฯ 
3.  ชวยจัดทำรายงานการรับและการใชจายที่เปนเงินรายได โดยไมตองนำสงเปนรายไดแผนดินตาม

มาตรา 170 
4.  ชวยทำบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของกรมฯ และประมวลผลคาเสื่อมราคา/คาเสื่อมราคาสะสม

ในระบบ GFMIS ของกรมฯ 
5.  ชวยเก็บรักษาเอกสารใบสำคัญคูจาย เพ่ือใหขอมูลดานบัญชีถูกตองและครบถวน 
6.  รวมดำเนินการเกี่ยวกับการรับ – จาย ฝาก ถอน การเก็บรักษา การนำสงเงิน ใบสำคัญแทนตัว

เบิกจายเงินเดือนขาราชการ ขาราชการบำนาญ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว
เงินชวยพิเศษ เงินสวัสดิการ 

7.  รวมดำเนินเก่ียวกับการจัดทำและบริหารสัญญายืมเงิน เงินทดรองราชการ 
8.  รวมจัดทำเอกสาร กบข. กสจ. ภ.ง.ด. ประกันสังคม และออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ท่ีจาย 
9.  รวมจัดทำแผนการใชเงินงบประมาณท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค พรอมท้ังการโอนจัดสรร

งบประมาณท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 
10. ชวยขออนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจายประจำป งบกลาง กปร. เงินกู งบฉุกเฉิน เงินกัน 
       เหลื่อมป และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายประจำป 
11. รวมจัดทำประมาณการรายไดประจำปงบประมาณและจัดทำเงินงบประมาณเบิกจายแทนกัน 
12. ชวยดำเนินการกันเงินไวเหลื่อมป การขยายเวลาเบิกจายเงิน การขออนุมัติหลักการ การจาง 
      ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 
13.  รวมวิเคราะหรายการเบิกเงิน ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ การติดตามผลและจัดทำรายงาน 
       การใชจายงบประมาณงบกลางเงินนอกงบประมาณ/เงินกันไวเบิกเหลื่อมป 
14.  รวมพัฒนาและวางระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงิน การคลังและพัสดุใหสอดคลองกับ 
       โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
15.  รวมศึกษา วิเคราะห ประเมินความเสี่ยง ใหคำแนะนำและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
       ของกรม 
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16.  รวมประสานงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานบัญชีระบบ GFMIS ระหวางสวนกลางกับ
หนวยเบิกจายสวนภูมิภาค/หนวยเบิกจายสวนภูมิภาค/หนวยเบิกจายสวนภูมิภาคกับ
กรมบัญชีกลาง 

17.  รวมตรวจสอบ วิเคราะหรายงานการเงินของสวนภูมิภาคพรอมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานดานบัญชีในภาพรวมกรมหนวยเบิกจายสวนภูมิภาค/หนวยเบิกจายสวนภูมิภาค/
หนวยเบิกจายสวนภูมิภาคกับกรมบัญชีกลาง 

18.  รวมเผยแพร/ปรับปรุงขอมูลดานการเงิน การคลัง การพัสดุ ในเว็บไซดใหครบถวนสมบูรณและ
เปนปจจุบันอยูเสมอตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

19.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คาตอบแทน 18,000  บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจาง สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
          ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  
 
 

ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต 
https://learningportal.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
          ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนงดังตอไปนี้โดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

(1)  ความรูเก่ียวกับนโยบาย บทบาทหนาท่ีและภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน  
(2)  ความรูเก่ียวกับบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ 
(3)   ความรูเก่ียวกับพัสดุ-ครุภัณฑ 
(4)   ความรูเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงิน

สงคลัง พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
(5)   ความรูเก่ียวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
 ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1)  ความรู ความสามารถ   
(2)  สมรรถนะ   
(3)  บุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ 
                             ************************** 
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