
 
 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

----------------------- 

ด้วยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๑ กรมพัฒนาท่ีดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

๑. ช่ือตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

คุณสมบัติท่ัวไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ป ี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้ มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  เพราะกระทําความผิดทางอาญา   

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ    ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ     
 ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน 
 หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  
 ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบท้าย
ประกาศนี ้

๓. การรับสมัคร 

๓.๑  วัน  เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 

๑๑ เลขท่ี ๓ ซอยท่าทราย ถนนธราธิบดี  ตําบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันท่ี 13 
สิงหาคม ๒๕๕7 ถึงวันท่ี 19 สิงหาคม ๒๕๕7 ในวันและเวลาราชการ  

๓.๒   หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด  ๑ x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี     

(นับถึงวันปิดรับสมัคร จํานวน 2 รูป)  
(๒)  สําเนาแสดงผลการศึกษา (ปริญญาบัตร) และระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ

การศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ีสมัคร  จํานวนอย่างน้อย ๒ ฉบับ  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ 19 สิงหาคม ๒๕๕7 

(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ –  

นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
หากย่ืนเอกสารไม่ครบตามท่ีกําหนดจะไม่รับสมัคร ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร

เขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือ  กํากับไว้ด้วย     

๓.๓  ค่าสมัครสอบ 
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครตามอัตรา ดังนี ้
ตําแหน่งนักวิชาการเงนิและบัญช ี จํานวน  ๑๐๐ บาท 

๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ     
                   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด อันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับ  
ผู้นั้น และจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย     
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๔.   การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และกําหนด
วัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมิน 

 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๑ กรมพัฒนาท่ีดิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  รวมท้ังกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมิน  ในวันท่ี 25 สิงหาคม 
2557 ณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๑ และทาง www.ldd.go.th,http://r11.ldd.go.th   

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และวิธีการประเมินสมรรถนะ  
ดังนี ้

๕.๑  ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ตามขอบข่ายงานท่ีจะต้องปฏิบัติ 
(สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
๕.๒  ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ คุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

๕.๒.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 
๕.๒.๒  การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มและปธภิาณไหวพริบ 
๕.๒.๓   มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 
๕.๒.๔   ทัศนคติ แรงจูงใจ 

 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๑ กรมพัฒนาท่ีดิน จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ในข้อ ๕.๑ 

ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งท่ี ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อท่ี ๕.๒ ในครั้งท่ี ๒ ต่อไป แต่ถ้า
หากผู้สมัครมีจํานวนน้อย อาจดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ ในข้อ ๕.๒ ในวันเดียวกัน ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับ
จํานวนผู้สมัคร 

๕.    เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ ท่ี ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้  กรณีมีการประเมินสมรรถนะความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ และ ครั้งท่ี ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้
ผู้ท่ีได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ี  
สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับ
หมายเลขประจําตวัสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า 
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6.   การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๑ กรมพัฒนาท่ีดิน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับ
คะแนนสอบ ณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๑ และทาง www.ldd.go.th, http://r11.ldd.go.th 
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิน้ผลไป เม่ือเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปี นับแต่วันข้ึนบัญชีเป็นต้นไป 

7.   การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด ท้ังนี้มีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่
ปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีได้รับการจัดจ้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยห้าม โอนย้าย หรือ ยืมตัว เว้นแต่ลาออก
จากราชการ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  4 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 

 

 

(นายชุมพล คงอินทร์) 
ผูอํ้านวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๑ 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการท่ัวไป  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน 

ลงวันท่ี  4 สิงหาคม ๒๕๕7 
--------------------------- 

 
1. ตําแหนง่นักวิชาการเงินและบัญชี  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  

๑.๑  ช่ือตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี    

ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

1. ตรวจสอบสมุดรายวันข้ันต้น  
2. ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทด้านสินทรัพย ์หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย 
3. ปรับปรุง แก้ไขรายการบัญช ี
4. จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน งบทดลอง 
5. รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย 
6. เก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี  

 7.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

อัตราว่าง     1   อัตรา  

ค่าตอบแทน   ๑8,00๐  บาท 

สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  พ.ศ.

๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้าง   สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕7 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1. คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี ทางการบัญชี  
2. เป็นผู้ท่ีมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 กรมพัฒนาท่ีดิน

คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระนอง  พังงา  นครศรีธรรมราช  ชุมพร  กระบี่ ภูเก็ต ก่อนวันเปิดรับสมัคร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 


