ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------ด้วยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ กรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเ ฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด ทํา กรอบอัตรากํา ลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถหรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ น
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

-๒คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้าย
ประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
๑๑ เลขที่ ๓ ซอยท่าทราย ถนนธราธิบดี ตําบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 13
สิงหาคม ๒๕๕7 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕7 ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร จํานวน 2 รูป)
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา (ปริญญาบัตร) และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างน้อย ๒ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ 19 สิงหาคม ๒๕๕7
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสํา คัญ การสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ย น ชื่อ –
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
หากยื่นเอกสารไม่ครบตามที่กํา หนดจะไม่รับสมัคร ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัค ร
เขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อ กํากับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จํานวน ๑๐๐ บาท
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
ผู้ส มั ครเข้ า รั บ การเลื อกสรรจะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับ
ผู้นั้น และจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

-๓๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สํานักงานพัฒ นาที่ดินเขต ๑๑ กรมพัฒ นาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ ข้ารับการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมทั้งกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 25 สิงหาคม
2557 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ และทาง www.ldd.go.th,http://r11.ldd.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมินสมรรถนะ
ดังนี้
๕.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ตามขอบข่ายงานที่จะต้องปฏิบัติ
(สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๒ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ คุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๒.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
๕.๒.๒ การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มและปธิภาณไหวพริบ
๕.๒.๓ มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
๕.๒.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ กรมพัฒนาที่ดิน จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๕.๑
ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่ ๕.๒ ในครั้งที่ ๒ ต่อไป แต่ถ้า
หากผู้สมัครมีจํานวนน้อย อาจดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในข้อ ๕.๒ ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
จํานวนผู้สมัคร
๕. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
การจั ด จ้ า งจะเป็ น ไปตามลํ า ดั บ คะแนนที่ ส อบได้ กรณี มี ก ารประเมิ น สมรรถนะความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้
ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่
สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับ
หมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า

-46. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับ
คะแนนสอบ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ และทาง www.ldd.go.th, http://r11.ldd.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิน้ ผลไป เมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีเป็นต้นไป
7. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่
ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ได้รับการจัดจ้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยห้าม โอนย้าย หรือ ยืมตัว เว้นแต่ลาออก
จากราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7

(นายชุมพล คงอินทร์)
ผูอ้ ํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน
ลงวันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๕7
--------------------------1. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑.๑ ชื่อตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

ตรวจสอบสมุดรายวันขั้นต้น
ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทด้านสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย
ปรับปรุง แก้ไขรายการบัญชี
จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน งบทดลอง
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
เก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง

1 อัตรา

ค่าตอบแทน ๑8,00๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๕๔
ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕7
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี ทางการบัญชี
2. เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน
คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต ก่อนวันเปิดรับสมัคร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

