
                                                            
ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ 

เรื่อง   รับสมคัรบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
                                                 ----------------------------- 

ด้วยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่  ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๑.  ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

๑.๑  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
1.2  ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร  กลุม่งานบริหารทั่วไป 
1.3  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศน้ี 
 

๒. คณุสมบตัทิั่วไป  และคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหนง่ของผู้มีสทิธสิมัครเข้ารบัการเลือกสรร 

คณุสมบตัทิั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

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

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ   
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 

หมายเหต ุ   ผู้ที่ผ่านการเลอืกสรรในวันทีท่ําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ     
 ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือพนักงาน 
 หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึง่ออกให้ไม่เกิน  
 ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มาย่ืนด้วย 



- ๒ - 

 คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบท้าย
ประกาศน้ี 

๓. การรบัสมัคร 

๓.๑  วัน  เวลาและสถานที่รบัสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาที่ดิน

เขต ๑๒  เลขที่ ๔๐๒  ถนนสงขลา - เกาะยอ ตําบลพะวง  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 24 
กรกฎาคม ๒๕๕6  ถึงวันที่  30 กรกฎาคม  ๒๕๕6  ในวันและเวลาราชการ 

๓.๒   หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(๑)  ใบสมัคร ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด  ๑.๕ x ๒ น้ิว โดยถ่าย

ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
(๒)  สําเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรยีนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ 

ตําแหน่งที่สมัคร  จํานวนอย่างน้อย ๒ ฉบับ  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ ภายในวัน
ปิดรับสมัคร คือ  30  กรกฎาคม  ๒๕๕6 

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

(ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 

หากย่ืนเอกสารไม่ครบตามที่กําหนดจะไม่รับสมัคร ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร
เขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อ  กํากับไว้ด้วย 

๓.๓  ค่าสมัครสอบ 
ผู้สมัครต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน  100  บาท 
 

ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณใีด ๆ  ทั้งสิน้ 
 

ทั้งนี้  ผูส้มัครมีสทิธสิมัครไดเ้พียงตาํแหน่งเดียวเทา่นัน้ 
 

๓.๔  เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ     
                   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู ้          
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด    
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะ
สําหรับผู้น้ัน  และจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย 

 



- ๓ - 
 

๔.   การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธเิขา้รบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ  และกําหนด
วัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน 
 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ  รวมท้ังกําหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน  ในวันที่  7  สิงหาคม  ๒๕๕6        
ณ  ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒  และทาง www.ldd.go.th   

๕. หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และวิธีการประเมินสมรรถนะ  
ดังน้ี 

๕.๑  ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน  ดังต่อไปน้ี 
 

ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
จะทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 

แนบท้ายประกาศน้ี 
  

 ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 
จะทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 

แนบท้ายประกาศน้ี 
 

 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
จะทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 

แนบท้ายประกาศน้ี 
 

๕.๒  ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ คุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ)์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
๕.๒.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 
๕.๒.๒  การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริม่และปฏิภาณไหวพริบ 
๕.๒.๓   มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 
๕.๒.๔   ทัศนคติ แรงจูงใจ 

 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ ๑ ในข้อ ๕.๑ ก่อน               
และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่ ๕.๒ ในคร้ังที่ ๒ ต่อไป แต่ถ้า
หากผู้สมัครมีจํานวนน้อย อาจดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในข้อ ๕.๒ ในวันเดียวกัน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่
กับจํานวนผู้สมัคร 

 

 



 



รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ 

ลงวันที่  11  กรกฎาคม  ๒๕๕6 
--------------------------- 

 
1. ตาํแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี    

   ๑.๑  ช่ือตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  (การจัดจ้างคร้ังแรกปฏิบัติงานที่สถานีพัฒนาที่ดินสตูล) 

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังน้ี 

1.   ตรวจสอบสมุดรายวันขั้นต้น 
2.   ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทด้านสินทรัพย์  หน้ีสิน  ทุน  รายได้  และคา่ใช้จ่าย 
3.   ปรับปรุง  แก้ไขรายการบัญชี 
4.   จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน  งบทดลอง 
5.   รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย 
6.   เก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี 
7.   ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

อัตราว่าง       ๑   อัตรา 

ค่าตอบแทน    ๑5,960   บาท 

สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้าง    สิ้นสุด  30  กันยายน  2557 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
     1.  คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   
          ทางการเงินและการธนาคาร 

      2.  เป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12   คือ 

          จังหวัดสงขลา  พัทลุง  สตูล  ตรัง  ปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  ก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า  60  วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ 

ลงวันที่  11  กรกฎาคม  ๒๕๕6 
--------------------------- 

 
2. ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร  

   2.๑  ช่ือตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร (การจัดจา้งคร้ังแรกปฏิบัติงานที่สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส) 

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังน้ี 

1.   สาธิตการพัฒนาที่ดิน  การผลิตพันธ์ุพืช เพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
2.   ปฏิบัติงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น งานทดสอบ  สาธิตการพัฒนาที่ดิน 
3.   เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่หมอดินอาสา เกษตรกร และเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ทั้งหน่วยงาน 
     เดียวกัน และหน่วยงานอ่ืน ๆ  
4.   ศึกษา  คน้คว้า  ทดลอง  วิเคราะห์และวิจัยเก่ียวกับการสํารวจดิน การปรับปรุงพันธ์ุพืช 
     เกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรย่ังยืน  การขยายพันธ์ุหญ้าแฝก ฯลฯ 
5.   การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามรูปแบบการพัฒนาที่ดินที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนกลางหรือส่วน

ภูมิภาค หรืองานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด (CEO) 
6.   ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

อัตราว่าง       ๑   อัตรา 

ค่าตอบแทน    ๑5,960   บาท 

สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ระยะเวลาการจ้าง    สิ้นสุด  30  กันยายน  2557 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
     1. คุณวุฒิปริญญาตรีหรอืเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี  ทางการเกษตร  ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร 

      2.  เป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12   คือ 

          จังหวัดสงขลา  พัทลุง  สตูล  ตรัง  ปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  ก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า  60  วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ 

ลงวันที่  11  กรกฎาคม  ๒๕๕6 
--------------------------- 

 

3. ตาํแหน่งเจา้หน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
 

   3.๑  ช่ือตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (การจัดจ้างคร้ังแรกปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12) 

 

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังน้ี 

1.   ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลเข้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

2.   ดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหม้ปีระสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 
3.   ศึกษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของการใช้โปรแกรม 
4.   รวบรวมจัดทําข้อมูลเก่ียวกับแฟ้มข้อมูล (Meta Data) และข้อมูลแผนที่ และข้อมูลด้านระบบ 
     ภูมิศาสตร ์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสําหรับการสืบค้นและให้บริการข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูลใน

ระยะต่อไป 
5.   ออกแบบและสร้างฐานข้อมลูใน Website  ของหน่วยงาน 
6.   จัดทําฐานข้อมลูต่าง ๆ ของหน่วยงาน และปรับปรุงฐานข้อมูลต่าง ๆ ใหเ้ป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ใน

ด้านสารสนเทศ 
7.   จัดเตรียม/เรียบเรียง/วิเคราะห์ข้อมูลในรูปดิจิตอลเพ่ือใช้ในการดําเนินงาน 
8.   ประยุกต์ใช้ Software สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะทาง 
9.   จัดทําโปรแกรมเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และแสดงผล ฐานข้อมูลเฉพาะที่ผลิต เพ่ือใช้ในการ 
      ปฏิบัติงาน 
10. ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งภายในและภายนอก 
      ออกแบบ และสร้างฐานข้อมูลใน Website ศูนย์ปฏิบัติการการพัฒนาที่ดินเละจัดทําข้อมูลใน 
      รูปแบบ Website  เพ่ือจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
11. จัดทํารวบรวม Meta Data  งานวิชาการ  จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงฐานข้อมูลบน 
      Internet  ประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประสานข้อมูล  
      Call Center 
 

อัตราว่าง       ๑   อัตรา 
 

ค่าตอบแทน    ๑5,960   บาท 
 

สิทธิประโยชน์   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ระยะเวลาการจ้าง    สิ้นสุด  30  กันยายน  2557 
 
 
 

 



คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
     1.  คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักร 
          (คอมพิวเตอร์) ไม่ตํ่ากว่า 6  หน่วยกิต 

      2.  เป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12   คือ 

          จังหวัดสงขลา  พัทลุง  สตูล  ตรัง  ปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  ก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า  60  วัน 
 
 


