
 

 

                                                         (ร่าง) 

 
ประกาศ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาท่ีดนิ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

ด้วยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2  
กรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํา
กรอบอัตรากําลงัพนักงานราชการ ลงวันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔    จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

 1.1 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  กลุม่งานบริหารทั่วไป 
       ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารท่ัวไป ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
       ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ    ปฏิบัตงิานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังน้ี 
    1.  ตรวจสอบสมุดรายวันข้ันต้น 
   2.  ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทด้านสินทรัพย์ หน้ีสิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย 
   3.  ปรับปรุงแก้ไขรายการบัญช ี
       4.  จัดทาํรายงานการเงินประจําเดือน งบทดลอง 
   5.  รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย 
   6.  เก็บรักษาสมุดบัญชแียกประเภทและเอกสารประกอบการลงบัญช ี
   7.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รบัมอบหมาย 
อัตราว่าง    1   อัตรา 
ค่าตอบแทน   15,960  บาท 
สิทธิประโยชน์     ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ.2554 
ระยะเวลาการจ้าง    สิ้นสดุ  30 กันยายน  2557 
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธสิมัครเข้ารับการเลือกสรร 

คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
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(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เพราะกระทําความผิดทางอาญา     

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ 

          หมายเหตุ    ผู้ทีผ่่านการเลือกสรรในวันที่ทําสญัญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ     
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือพนักงาน 
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  
1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย 

     คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1. ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ทางการเงิน และ
การธนาคาร 
  2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 คือ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด  
๓. การรับสมัคร 

๓.๑   วัน  เวลาและสถานที่รบัสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ   เลขที่ 7 หมู่ 2 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ต้ังแต่วันที่ 
15 กรกฎาคม  2556  ถึงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ 

๓.๒   หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

(๑)  ใบสมัครให้ตดิรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไมส่วมแว่นตาดํา ขนาด   ๑.๕ x ๒ น้ิว โดย
ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมคัร) จํานวน 3 รูป 

(๒)  สําเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหน่งที่สมัคร  จํานวนอย่างน้อย ๒ ฉบับ  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผูม้ีอํานาจ ภายใน
วันปิดรับสมัคร คือ  19  กรกฎาคม  2556 

(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสาํเนาทะเบียนบ้าน  จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่นใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล 

 (ในกรณีทีช่ื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมต่รงกัน)  อย่างละ ๑ ฉบับ 

หากยื่นเอกสารไม่ครบตามที่กําหนดจะไม่รับสมัครทั้งน้ี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร
เขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือ  กํากับไว้ด้วย 
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๓.๓  ค่าสมัครสอบ 
  ผูส้มัครต้องเสียค่าสมัครธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท 
  ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
   

๓.๔  เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ     

                ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ   ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัคร    ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรคร้ังน้ี
เป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน   และจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย  

๔.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และกําหนดวัน  
เวลา  สถานท่ีในการประเมิน 
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมทั้งกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันท่ี 26 
กรกฎาคม  ๒๕๕6  ณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 และ
ทาง www.ldd.go.th    

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

         ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังน้ี              
 5.1 ประเมินสมรรถนะครั้งที่  1  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งตามขอบข่ายงานที่จะต้องปฏิบัติ 
(สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน             
 ๕.๒  ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 คุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ)์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
        ๕.๒.๑  บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา  และวุฒิภาวะอารมณ์  
        ๕.๒.๒  การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเร่ิม และปฏิภาณไหวพริบ 
        ๕.๒.๓  มนุษย์สัมพันธ์ และ การประสานงาน 
        ๕.๒.๔  ทัศนคต ิแรงจูงใจ 
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ    จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ ในข้อ ๕.๑ ก่อน  และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่  ๑  ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่ ๕.๒ 
ในครั้งที่ ๒ ต่อไป แต่ถ้าหากผู้สมัครมีจํานวนน้อย อาจดําเนินการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี ๒ ในข้อ ๕.๒ ในวัน
เดียวกัน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับจํานวนผู้สมัคร 
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6.   เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละคร้ัง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ๒ คร้ัง จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับ
หมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
7.   การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามลําดับคะแนนสอบ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 และทาง  www.ldd.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป  
เมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑  ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีเป็นต้นไป 

8.   การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมพัฒนาท่ีดินกําหนด ทั้งน้ีมีเง่ือนไขว่าจะต้องอยู่
ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ได้รับการจัดจ้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยห้าม โอนย้าย หรือ ยืมตัว เว้นแต่ลาออก
จากราชการ 

 

               ประกาศ  ณ  วันที่  2   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕6 

 (ลงนาม)                  ธวัชชัย   

                            
          (นายปัญญา   เอี่ยมอ่อน) 

                   ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
                                                                             อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ       
 (ลงนาม)                  ธวัชชัย  

 


