ประกาศสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------ด้ ว ยส านั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต 11 กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ า ง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและ
คุณสมบั ติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
๑.๑ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป จำนวน 1 อัตรำ
1.2 ตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป จำนวน 1 อัตรำ
รายละเอียดแต่ละตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่า
ด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย

-22.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละ
ตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
3. กำรรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานพัฒนาที่ดิ น
เขต 11 เลขที่ 3 ซอยท่าทราย ถนนธราธิบดี 7 ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิ น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วัน ที่
15 มกรำคม 2562 ถึงวันที่ 21 มกรำคม 2562 ในวัน และเวลำรำชกำร
๓.๒ หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) ใบสมัครให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x 1.5 นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(2) สาเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript
of Records) ที่แสดงว่าเป็ น ผู้ มีวุฒิ การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตาแหน่งที่ส มัครสอบ โดยต้องสาเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมายกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ
เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจ ากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบแข่งขันคือวันที่
21 มกรำคม 2562 ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุ สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือ
ปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ –ชื่อสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่ำ “สำเนำถูกต้อง” และลงลำยมือชื่อ
กำกับไว้ทุกหน้ำ
หมำยเหตุ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออก
ให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคพ.ศ.2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง

-3- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลั งว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการสมัครสอบ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน จะถือว่าผู้สมัคร
สอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิท ธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้อง
ใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๓ ค่ำสมัครสอบ
(1) ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน 100 บาท
เมื่อสมัครสอบและชำระค่ำธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๔. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบคือ
วันที่ 21 มกรำคม 2562 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์
5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมทั้งกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ น ในวันที่ 31 มกราคม ๒๕62
ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และทาง http://www.ldd.go.th , http://r11.ldd.go.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรแบ่งออกเป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดังนี้
6.1 ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน)
ผู้สมัครสอบในตาแหน่งใดต้องเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
นั้นตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
6.2 ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)

-4โดยจะประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติโดยวิธีการ
สัมภาษณ์จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติ
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบบุคลิกภาพและพฤติกรรม
ของผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะและอื่นๆที่จาเป็น
สาหรับตาแหน่ง
ทั้งนี้ จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อสอบผ่านการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในภายหลั ง แต่ถ้าหากผู้ ส มั ครมีจานวนน้ อย อาจดาเนิน การประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๒
ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจานวนผู้สมัคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมิ นความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และทาง http://www.ldd.go.th
, http://r11.ldd.go.th
7. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทั กษะ และสมรรถนะครั้ งที่ 2 จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ส อบได้ ค ะแนนในการประเมิ น ความรู้ค วามสามารถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ ที่ได้คะแนนการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ทั้ง 2 ครั้ง รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากันจะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า
8. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับ
คะแนนสอบ ณ ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป ส านั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต 11 และทาง http://www.ldd.go.th ,
http://r11.ldd.go.th โดยบัญ ชีรายชื่อดังกล่ าวให้ เป็นอันยกเลิกหรือสิ้ นผลไป เมื่อเลื อกสรรครบกาหนด ๑ ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มลี ักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

-59. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่กรมพัฒนาที่ดินกาหนด
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน ดาเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามรรถช่วยเหลือให้ประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได้ หรือมีพฤติกรรมในทานองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 หรืออธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. ๒๕62

(นายถวิล มั่งนุ้ย)
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 11

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัคร
ตำมประกำศรับสมัครพนักงำนรำชกำรทั่วไป สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 11
ลงวันที่ 7 มกรำคม 2562
----------------------------------------------------------------------------------------

๑. ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
จานวนตาแหน่งว่าง 1 อัตรา ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ลักษณะงำนที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลเข้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. ดูแลบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
3. ศึกษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของการใช้โปรแกรม
4. รวบรวมจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล (Meta Data) และข้อมูลแผนที่ และข้อมูลด้านระบบภูมิศาสตร์
เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับการสืบค้นและให้บริการข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูลในระยะต่อไป
5. ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลใน Website ของหน่วยงาน
6. จัดทาฐานข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน และปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในด้าน
สารสนเทศ
7. จัดเตรียม / เรียบเรียง / วิเคราะห์ข้อมูลในรูปดิจิตอลเพื่อใช้ในการดาเนินงาน
8. ประยุกต์ใช้ Software สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะทาง
9. จัดทาโปรแกรมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแสดงผล ฐานข้อมูลเฉพาะที่ผลิตเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
10. ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกออกแบบ
และสร้างฐานข้อมูลใน Website ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดินและจัดทาข้อมูลในรูป Website
เพื่อจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11. จัดทารวบรวม Meta Data งานวิชาการ จัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงฐานข้อมูลบน Intranet
ประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานข้อมูล Call Center
12. ควบคุมดูแลโปรแกรมสาเร็จรูปและระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในด้านการนาเข้า ประมวลผล ปรับแก้
ปรับปรุง และผลิตแผนที่การจาแนกประเภทที่ดินและแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
13. ศึกษา วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลด้านการเงิน พัฒนาและดูแลระบบงานสารสนเทศด้านการเงินการคลัง
งบประมาณบัญชี พัสดุ
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่ำตอบแทน

18,๐0๐ บาท

สิทธิประโยชน์

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔

ระยะเวลำกำรจ้ำง สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕62

-2คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วย
เครื่องจักรไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี , ระนอง , พังงา , นครศรีธรรมราช , ชุมพร , กระบี่ และ ภูเก็ต
หลักสูตรและวิธีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งดังต่อไปนี้
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่
ภารกิจ
(2) ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(3) ความรู้พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(4) ความรู้เรื่องการจัดทาระบบฐานข้อมูล Database
***************************

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัคร
ตำมประกำศรับสมัครพนักงำนรำชกำรทั่วไป สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 11
ลงวันที่ 7 มกรำคม 2562
----------------------------------------2. ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
จานวนตาแหน่งว่าง 1 อัตรา ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
ลักษณะงำนที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ร่วมดาเนินการเบิกเงินทุกประเภทของส่วนกลางและการถอนคืนค่าปรับฯ การโอนสิทธิ/ลดวงเงินของส่วน
ภูมิภาค
2. ช่วยจัดทาบัญชี ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีและจัดทารายงานการเงินของกรมฯ
3. ช่ ว ยจั ด ท ารายงานการรั บ และการใช้ จ่ า ยที่ เป็ น เงิน รายได้ โดยไม่ ต้ อ งน าส่ งเป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ตาม
มาตรา 170
4. ช่วยทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมฯ และประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสมในระบบ
GFMIS ของกรมฯ
5. ช่วยเก็บรักษาเอกสารใบสาคัญคู่จ่าย เพือ่ ให้ข้อมูลด้านบัญชีถูกต้องและครบถ้วน
6. ร่วมดาเนินการเกี่ยวกับการรับ – จ่าย ฝาก ถอน การเก็บรักษา การนาส่งเงิน ใบสาคัญแทนตัวเบิกจ่าย
เงิน เดือนข้าราชการ ข้าราชการบ านาญลู กจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่ว คราวเงินช่วยพิ เศษ
เงินสวัสดิการ
7. ร่วมดาเนินเกี่ยวกับการจัดทาและบริหารสัญญายืมเงิน เงินทดรองราชการ
8. ร่วมจัดทาเอกสาร กบข. กสจ. ภ.ง.ด. ประกันสังคม และออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
9. ร่วมจัดทาแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งการโอนจัดสรรงบประมาณ
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
10. ช่วยขออนุมัติเงินประจางวดงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบกลาง กปร. เงินกู้ งบฉุกเฉิน เงินกันไว้เหลื่อมปี
และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจาปี
11. ร่วมจัดทา ประมาณการรายได้ประจา ปีงบประมาณและจัดทา เงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน
12. ช่ว ยดาเนิ น การกัน เงิน ไว้เหลื่ อมปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน การขออนุ มัติ ห ลั กการ การจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน
13. ร่วมวิเคราะห์รายการเบิกเงิน ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การติดตามผลและจัดทารายงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณงบกลางเงินนอกงบประมาณ/เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
14. ร่ ว มพั ฒ นาและวางระบบงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ านการเงิน การคลั ง และพั ส ดุ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
15. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง ให้คาแนะนาและจัดทารายงานการควบคุมภายในของกรม
16. ร่วมประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีระบบ GFMIS ระหว่างส่วนกลางกับหน่วยเบิกจ่าย
ส่วนภูมิภาค/หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค/หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาคกับกรมบัญชีกลาง
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17. ร่ วมตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงานการเงิน ของส่ วนภูมิภ าคพร้อมทั้งจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีในภาพรวมกรมหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค/หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค/หน่วยเบิกจ่าย
ส่วนภูมิภาคกับกรมบัญชีกลาง
18. ร่ วมเผยแพร่ /ปรับ ปรุงข้อมูล ด้านการเงิน การคลั ง การพั สดุ ในเว็บ ไซด์ให้ ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็ น
ปัจจุบันอยู่เสมอตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่ำตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน์

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลำกำรจ้ำง สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 คือ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี , ระนอง , พังงา , นครศรีธรรมราช , ชุมพร , กระบี่ และ ภูเก็ต
หลักสูตรและวิธีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งดังต่อไปนี้
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่
ภารกิจ
(2) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี การบริหารงบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงินการควบคุม
ภายใน การพัสดุ
(3) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
***************************

