
 
ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต  12 

เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 
 

ดวย  กรมพัฒนาที่ดิน  ไดมอบหมายใหสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  12  ดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการประเภททั่วไป   ตามหนังสือกองการเจาหนาที่  ที่  กษ  0802/1155 
ลงวันที่  5  สิงหาคม  2552    ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ    เร่ือง   
หลักเกณฑ  วิธีการ    เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ   และแบบสัญญาจางพนักงานราชการ   
ลงวันที่   5  กุมภาพันธ   2547    และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ    เร่ือง  การกําหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะงาน  และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ    
ลงวันที่   5   กุมภาพันธ  2547   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  ชื่อตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจาง
 1.1  เจาพนักงานธุรการ 
 1.2  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 

รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 
  2.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
   คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวา  18  ปบริบูรณ 
(3) ไมเปนบุคลลมละลาย 
(4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ   ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   ไรความสามารถ  หรือจิต 

ฟนเฟอน  ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่

ในพรรคการเมือง 
(6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยกําหนดคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทาํ

ความผิดทางอาญา    เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ      ไมเปนผู
บกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
   (7)   ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ 
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หมายเหตุ        ผูที่ผานการเลือกสรร  ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ    รัฐวิสาหกิจ   หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการทองถ่ิน   
และจะตองนําใบรับรองแพทย     ซ่ึงออกใหไมเกิน  1  เดือน       และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ.  
ฉบับที่  3  (พ.ศ.2535)  มายื่นดวย 
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแตละตําแหนง  แนบทายประกาศนี้ 
  3.  การรับสมัคร
   3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
   ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  12   
กรมพัฒนาที่ดิน   ต.พะวง   อ.เมือง  จ.สงขลา  ตั้งแตวันที่   7  -  15   กันยายน  2552   ในวันและเวลาราชการ   

3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
(1)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา   ขนาด  1.5 X  2  นิ้ว   

โดยถายไมเกิน  1  ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป  
          (2)  สําเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร  จํานวน  2  ฉบับ      โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ  
ภายในวันปดรับสมัคร  คือ  วันที่   15   กันยายน  2552 
          (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
          (4)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เชน  ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)  ใบ
เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  อยางละ 1 ฉบับ  
   ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือ
ช่ือกํากับไวดวย 

3.3  คาธรรมเนียมการสอบ
       -  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ   คาธรรมเนียม      50    บาท 
       -  ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร คาธรรมเนียม    100    บาท 

   3.4  เงื่อนไขในการรับสมัคร
   ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน
ผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัคร
ไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปน
โมฆะสําหรับผูนั้น 
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4.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ   และกําหนดวัน   เวลา   สถานที่ในการ

ประเมินสมรรถนะ   
  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  12   กรมพัฒนาที่ดิน  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมิน
สมรรถนะ  และกําหนดวัน  เวลา  สถานที่  ในการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  25  กันยายน  2552  ณ  สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต  12  กรมพัฒนาที่ดิน  ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา  และทาง  http://r12.ldd.go.th    
  5.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
  ผูสมัครจะตองไดรับการประเมินสมรรถนะ  และดวยวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่ระบุไวใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแตละตําแหนง  แนบทายประกาศนี้ 
  6.  เกณฑการตัดสิน
   ผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละครั้งไมต่ํา
กวารอยละ  60    

การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได   โดยเรียงลําดับจากผูไดคะแนนรวม
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ในกรณีที่คะแนนรวมเทากัน   ใหผูไดคะแนนสอบสัมภาษณมากกวาเปนผูอยู
ในลําดับที่สูงกวา   ถาไดคะแนนสอบสัมภาษณเทากัน  จะใหผูไดคะแนนสอบขอเขียนมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่
สูงกวา   ถาไดคะแนนสอบขอเขียนเทากัน  ผูที่มีเลขประจําตัวสอบในลําดับกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา   
  7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  12    จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  ณ  
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  12   และทาง  http://r12.ldd.go.th   โดยบัญชีรายช่ือดังกลาว ใหเปนอันยกเลิกหรือส้ิน
ผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด  1  ป   นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะ
งานเดียวกันนี้ใหม  แลวแตกรณี 
  8.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
   ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12    กําหนด 
      
      ประกาศ  ณ  วันที่   28   สิงหาคม   2552 

 
                                (นายพิพัฒน     สุวัชรังกูร) 
                    ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 
                      ประธานคณะกรรมการ 
 
                                                                   
               



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรบัสมัครพนักงานราชการทั่วไป  ลงวันท่ี   28  สิงหาคม   2552 

--------------------------------- 
1. ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 
 

 กลุมงานบริการ 
 

  1.1  ชื่อตําแหนง      เจาพนักงานธุรการ      (ปฏิบัติงานฝายบริหารทั่วไป   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  12) 
 

          ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ    โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง  ดังนี้ 
             ปฏิบัติงานดานงานธุรการ   งานสารบรรณ  การรับ – สงหนังสือ   รางโตตอบหนังสือราชการ  
การจัดเก็บเอกสารและปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
                                                                                                                        

อัตราวาง  1              อัตรา 
 

คาตอบแทน                 8,610         บาท 
 

สิทธิประโยชน     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 

ระยะเวลาการจาง 1              ป 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.  จะตองมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12   มี  จ.สงขลา  พัทลุง  
สตูล  ตรัง  ปตตานี  ยะลา  และนราธิวาส 

 2.  คุณวุฒิ    ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  ทางพาณิชยการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรบัสมัครพนักงานราชการทั่วไป  ลงวันท่ี   28   สิงหาคม  2552 

--------------------------------- 
1. ตําแหนงเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
 

 กลุมงานบริหารทั่วไป 
 

  1.1  ชื่อตําแหนง      เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร     (ปฏิบัติงานสถานีพัฒนาที่ดินปตตานี   สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต  12) 
 

          ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ    โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง  ดังนี้ 
1. จัดทําฐานขอมูลตาง ๆ  ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  เพื่อใชในดานสารสนเทศ 
2.  ออกแบบและสรางฐานขอมูลใน  Web-site   ของหนวยงาน 
3. ตรวจสอบขอมูลครุภัณฑ 
4. บริการขอมูล  Online   ใหกับประชาชน  หรือ  เกษตรกร 
5. ดูแลระบบเครือขายของสถานีพัฒนาที่ดินปตตานี 
6. ปรับปรุงฐานขอมูลตาง ๆ   ใหเปนปจจุบัน 
7. ดูแลรักษาและซอมแซมคอมพิวเตอรของหนวยงานในระดับเบื้องตนได 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

                                                                                                                  
อัตราวาง  1              อัตรา 
 

คาตอบแทน  9,530.-   บาท 
 

สิทธิประโยชน     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 

ระยะเวลาการจาง 1              ป 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.  จะตองมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12   มี  จ.สงขลา  พัทลุง  
สตูล  ตรัง  ปตตานี  ยะลา  และนราธิวาส 

 2.  คุณวุฒิปริญญาตรี   ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผล  ดวยเครื่องจักรไมต่ํากวา  6  หนวยกิต 
 


	เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

