ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อ
จัดจ้างพนักงานราชการประเภททั่วไป ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0802/1462 ลงวันที่ 22
กันยายน 2554 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- ปฏิบัติงานที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสทิ ธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัตทิ ั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตา่ํ กว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผูม้ กี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดาํ รงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่ ําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รบั สมัคร
ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัคร ขอและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทัว่ ไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
เลขที่ 64 หมู่ 7 ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 หรือ Down load
ใบสมัครได้จาก http://r03.ldd.go.th และทาง www.ldd.go.th ตั้งแต่ วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ
3.2 ค่าธรรมเนียมการสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบ จํานวน 100 บาท
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่กรณีการยกเลิกการสอบครัง้ นั้นทั้งหมด
3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาแสดงผลการศึกษา (หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับภาษาไทยมาด้วย) และ
ระเบียนแสดงผลการเรียนทีแ่ สดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างน้อย 2 ฉบับ
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผูม้ ีอํานาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 14 ธันวาคม 2554
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น
ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลีย่ น
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชอื่ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีทมี่ ีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร
อันมีผลทําให้ผสู้ มัครไม่มีสทิ ธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิรบั การประเมินสมรรถนะและกําหนด วัน เวลาสถานที่ ในการประเมิน
สมรรถนะ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เลขที่ 64 หมู่ 7 ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
ทาง http://r03.ldd.go.th และทาง www.ldd.go.th
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5. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
1. ความรู้
1.1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

คะแนนเต็ม
100
100

2. คุณสมบัตสิ ่วนบุคคล
2.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะ
อารมณ์
2.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
2.3 มนุษยสัมพันธ์
2.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ

100
25

รวม

200

25
25
25

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผู้ได้รับคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ได้รบั หมายเลข
ประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ้ ่านการเลือกสรร
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ ฝ่าย
บริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 หรือทาง http://r03.ldd.go.th และทาง www.ldd.go.th โดย
บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิน้ ผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือ
นับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

(นายนิยม แดงสวัสดิ์)
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
------------------------------------------ตําแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ชื่อตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติงานสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 )
ขอบข่ายของงานที่ปฏิบัติ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ตรวจสอบสมุดรายวันขั้นต้น
2. ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทด้านสินทรัพย์ หนี้สิ้น ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย
3. ปรับปรุง แก้ไขรายการบัญชี
4. จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน งบทดลอง
5. รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
6. เก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง

1 อัตรา

ค่าตอบแทน

10,010 บาท

สิทธิประโยชน์

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ทั้ง 2 ข้อดังนี้
1. ได้รับปริญญาตรี ทางบัญชี , ทางการเงิน หรือ ทางการเงินและธนาคาร
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่รบั ผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 คือ จังหวัด
นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, และสุรินทร์ ก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 60 วัน

