
 
 
 

ประกาศส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 
 

  ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ ด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ
การจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
     1.1 ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร           กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน  2  อัตรา 

 1.2 ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี    กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา 
  
 รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้าย
ประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำร
เลือกสรร 
 2.1   คุณสมบัติท่ัวไป 

(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
(3)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5)   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง 
(6)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(7)   ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย 
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 2.2 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 

 3. กำรรับสมัคร 
 3.1   ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียงต าแหน่งเท่านั้น 
 3.2 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
3 เลขที่ 64 หมู่ 7 ถนนสุรนารายณ์  ต าบลจอหอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่   
วันที ่29 มีนำคม 2562  ถึง 5 เมษำยน 2562  ในวันและเวลำรำชกำร 

3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จ านวน 200 บาท 
เมื่อสมัครสอบและช ำระค่ำธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3.4 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนด
เลขประจ าตัวสอบ ตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ 

ทั้งนี้  กำรสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว 

4. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ 
 4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่  5  เมษำยน  2562  ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญา
บัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเป็นเกณฑ์ 
 4.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผล
ท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 กรณีเลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพ่ือ
เข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ -นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับ
ข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น
จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 
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5. กำรประกำศรำยชื่อผู้ มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน 
 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ 24 เมษายน 2562  
ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 และทางเว็บไซต์ http://r0๓.ldd.go.th เลือกหัวข้อ  
“สมัครงาน” หรือเข้าท่ีเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” 

 6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรแบ่งออกเป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  ดังนี้ 

 6.1 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม  
100 คะแนน (ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน) 
   ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดต้องเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 นั้นตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแต่ละต าแหน่ง แนบท้าย
ประกาศนี ้
 6.2 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม  
100 คะแนน (ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 
        โดยจะประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพทั่วไปและ
ทัศนคติ โดยวิธีการสัมภาษณ์จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 ทั้งนี้  จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในภายหลัง (แต่ถ้าหากผู้สมัครมีจ านวนน้อย อาจด าเนินการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้สมัคร)  โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
และทางเว็บไซต์ http://r0๓.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th 
“สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” 
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 7. หลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
7.1   ใบสมัครให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  

1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
7.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่าย

ไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป 
7.3  ส าเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 

(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของต าแหน่งที่สมัครสอบ
โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมายกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆเป็นเกณฑ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวัน  
ปิดรับสมัครสอบแข่งขันคือวันที่  5  เมษายน  2562 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าว 
มายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิด  
รับสมัครมายื่นแทน 

7.4   ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนโดยมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 
หลัก ปรากฏชัดเจน  

7.5  ให้แสดงทะเบียนบ้าน/ส าเนาทะเบียนบ้าน   
7.6   ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ 

– ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้  ในส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” และลง
ลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ ำตัวสอบก ำกับไว้มุมบนด้ำนขวำของส ำเนำเอกสำรทุกหน้ำ  

หมำยเหตุ  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะต้องน า
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  
พ.ศ.2553 ซึ่งได้แก่ 

-  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
-  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการท่ีเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

อนึ่ง  กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
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 8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ           
ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1          
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  กรณีที่มีการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ ได้คะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้งรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน 
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน  
จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 9. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน
สอบ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  และทางเว็บไซต์ http://r0๓.ldd.go.th เลือกหัวข้อ 
“สมัครงาน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน”  โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 10. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่กรมพัฒนาที่ดินก าหนด   

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  ด าเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ ประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได้ หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบด้วย 

      ประกาศ  ณ  วันที่   22  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

                                   

 

 

     

(นายศรจิตร  ศรีณรงค์) 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

 

http://r0๓.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/


รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป  
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

(แนบท้ายประกาศส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562) 
 
 

1.1 ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง  2  อัตรำ ดังนี้ 

 ฝ่ำยวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ดิน  สถำนีพัฒนำที่ดินบุรีรัมย์ จ ำนวน  ๑  อัตรำ 
          ฝ่ำยวชิำกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ดิน  สถำนีพัฒนำที่ดินสุรินทร์ จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
1. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และทดสอบหำวิธีหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน รวมถึงกำร

อนุรักษ์ดินและน้ ำด้วยมำตรกำรต่ำงๆ แก้ไขพ้ืนที่ดินที่มีปัญหำ เช่น ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด   
ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทรำย ดินลูกรัง ดินที่สูง พ้ืนที่ลำดชัน พ้ืนที่ในเขตชลประทำน พ้ืนที่นำนอก
เขตชลประทำน  ดินที่ถูกชะล้ำงพังทลำย  โดยตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

2. ศึกษำ วิจัยและพัฒนำ ด้ำนชนิดและพันธุ์พืชใหม่ รวมถึงชนิดและอัตรำของวัสดุปรับปรุงดินเพ่ือ
น ำมำปรับปรุงบ ำรุงดิน และกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ และข้อจ ำกัด เพ่ือ
เผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำระบบ IT 

3. รวบรวมข้อมูลวัสดุกำรเกษตร ศึกษำ วิจัยกำรใช้ที่ดิน ในระบบผลิตพืชอินทรีย์ตำมนโยบำยของ
รัฐบำลเพื่อให้เป็นอำหำรที่ปลอดภัยจำกสำรพิษตกค้ำง 

4. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่ำงๆ รวมทั้งวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนวิจัย เพ่ือใช้ศึกษำ 
ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์และวิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรด้ำนควำมสัมพันธ์ ดิน น้ ำ พืช 

5. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนวิจัยเพ่ือใช้ศึกษำค้นคว้ำทดลอง วิเครำะห์วิจัย
เกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรจัดท ำข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) และกำรรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐำนโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

6. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือใช้ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง เกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตร 
7. เตรียมตัวอย่ำงหญ้ำแฝก กำรวิเครำะห์สำยพันธุ์ทำงด้ำน DNA และกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ 

DNA 
8. ปฏิบัติงำนวิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับเมล็ด กำรเจริญเติบโต และควำมงอกของหญ้ำแฝก 
9. ปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์หญ้ำแฝกเพ่ือกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำในพ้ืนที่

ภูมิภำคต่ำงๆ รวมทั้งจัดท ำข้อมูลระบบเผยแพร่บน web site 
10. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี วำงแผนกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ แก้ไขปรับปรุงดินที่มีปัญหำกำรใช้

ประโยชน์ร่วมกับ ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต และสถำนีพัฒนำที่ดินต่ำงๆ ในกำรจัดท ำหมู่บ้ำน
พัฒนำที่ดิน และโครงกำรพัฒนำที่ดินอื่นๆ 

11. จัดท ำแผนงำนและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของโครงกำรต่ำงๆ  
12. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลดินเพ่ือใช้ศึกษำค้นคว้ำทดลองวิ เครำะห์วิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรใน

ด้ำนต่ำงๆ 
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13. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่ำงๆรวมทั้งวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนวิจัยเพื่อใช้ศึกษำ 

ทดลองค้นคว้ำวิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรด้ำนควำมสัมพันธ์น้ ำ พืช  
14. จัดท ำฐำนข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผลงำนและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์วิจัยและ ปรับปรุง

ฐำนข้อมูลดิน 
15. สนับสนุนงำนวิเครำะห์วิจัยทดสอบในด้ำนดินน้ ำพืช 
16. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลกำรเกษตรเบื ้องต้นเพื่อใช้ศึกษำค้นคว้ำทดลองวิเครำะห์วิจ ัย

เกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรในโครงกำรต่ำงๆ 
17. วิเครำะห์ข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศและภำพถ่ำยจำกดำวเทียมด้ำนกำรใช้ที่ดินปฏิบัติงำน

ส ำรวจภำคสนำมปรับปรุงข้อมูลสภำพกำรใช้ที ่ดินผลิตแผนที่สภำพกำรใช้ที ่ดินของพื้นที่
รับผิดชอบและจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ของพืชเศรษฐกิจเพ่ือกำรประเมินผลผลิต  

18. ปฏิบัติงำนวิจัยเพื่อประเมินพยำกรณ์ผลผลิตพืชโดยใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์และ
ข้อมูลจำกดำวเทียมในกำรจัดท ำแผนที่ต่ำงๆ 

19. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปลูกพืชและผลผลิตพืชได้แก่
ลักษณะของดินน้ ำภูมิอำกำศและกำรจัดกำรเพื่อก ำหนดเขตกำรใช้ที่ดินส ำหรับพืชเศรษฐกิจ
ก ำหนดเขตกำรใช้ที ่ด ินในพื้นที ่โครงกำรและบนพื้นที ่ส ูงและประสำนควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนอ่ืนๆ ในกำรศึกษำจ ำแนกพ้ืนที่ตำมควำมเหมำะสมของกำรใช้ที่ดินเพื่อกำรจัดที่ดิน
ท ำกินให้แก่รำษฎรในพ้ืนที่ต่ำงๆ 

20. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรดินน้ ำ เพ่ือวำงแผนกำรเกษตรในพ้ืนที่เกษตรแข่ งขัน
และพอเพียง 

21. ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรใช้ที่ดินทำงกำรเกษตรเพื่อใช้ในกำรจัดกำรดินและน้ ำในพื้นที่
เสี่ยงภัย 

22. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเกษตร บทวิจัย บทควำมทำงกำรเกษตรหรือที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพัฒนำที่ดินจำกทุกแหล่งข้อมูล 

23. รวบรวม วิเครำะห์และเรียบเรียงข้อมูลทำงกำรเกษตร ข้อมูลกำรพัฒนำที่ดิน และภูมิปัญญำ
เกษตรกรจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ จัดท ำให้ออกมำอยู่ในลักษณะเอกสำร บทควำมหรือเอกสำร
ค ำแนะน ำเพ่ือกำรเรียนรู้และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงำนภำยในกรมฯ 

24. จัดหมวดหมู่เอกสำรบทควำม ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินให้เป็นคลังข้อมูลควำมรู้ด้ำนกำร
พัฒนำที่ดิน เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรค้นหำน ำกลับมำใช้ใหม่ 

25. ประสำนและตรวจสอบข้อมูลเพ่ือน ำมำจัดท ำสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้และเพ่ือกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับ
หัวหน้ำงำนภำยในกรมฯ 

26. ติดตำมกำรปฏิบัติงำนจำกแบบรำยงำนและกำรออกพ้ืนที่จริงในงำน - โครงกำรที่ได้รับมอบหมำย
จำกส ำนักฯ 

27. ศึกษำวิจัยและพัฒนำด้ำนชนิดและพันธุ์พืชปุ๋ยสดในกำรปรับปรุงบ ำรุงดินให้เหมำะสมกับสภำพ
พ้ืนที่และข้อจ ำกัดดินเพ่ือเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ 

28. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และทดลองด้ำนกำรใช้ประโยชน์ของอินทรียวัตถุ และปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่ำง ๆ  
รวมทั้งกำรใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในกำรปรับปรุงบ ำรุงดินอย่ำงยั่งยืน 
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29. เป็นผู้มีควำมรู้ในด้ำนกำรส่งเสริมเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรจัดนิทรรศกำรและสำธิตกำรใช้ปุ๋ย

อินทรีย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในกำรปรับปรุงบ ำรุงดินในระบบเกษตรยั่งยืน 
30. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนวิจัยเพ่ือใช้ศึกษำค้นคว้ำทดลองวิเครำะห์วิจัย

เกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรจัดท ำข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) และกำรรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐำนโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

31. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่ำงๆรวมทั้งวิเครำะห์ข้อมูลเบื้อต้นเกี่ยวกับงำนวิจัยเพ่ือใช้ศึกษำค้นคว้ำ
ทดลอง วิเครำะห์และวิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรด้ำนควำมสัมพันธ์ดินน้ ำพืช 

32. รวบรวม / วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรต่ำงๆและภูมิอำกำศเพ่ือประมวลผลในกำรจัดท ำระบบ
เตือนภัยต่ำงๆทั้งแห้งแล้งน้ ำท่วมดินถล่ม 

33. วิเครำะห์ข้อมูลกำรเกษตรเพ่ือวำงแผนกำรพัฒนำพ้ืนที่เสื่อมโทรมต่ำงๆประเภทพ้ืนที่แห้งแล้ง
พ้ืนที่ร้ำงดินดำนและดินเค็ม 

34. ค้นคว้ำวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆในด้ำนกำรแก้ปัญหำดินและควำมเสื่อมโทรมของดิน 
35. ท ำหน้ำที่ช่วยผู้บริหำรและผู้เชี่ยวชำญในกำรค้นคว้ำข้อมูลงำนวิชำกำรเพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์

และตัดสินใจในกำรน ำเสนอโครงกำร 
36. ศึกษำ  ค้นคว้ำ ทดลองวิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำร  ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น

เกี่ยวกับงำนวิจัย วิเครำะห์สถิติ เป็นผู้ช่วยในกำรปฏิบัติงำนวิเครำะห์ วิจัยในโครงกำรควำม
ร่วมมือกับต่ำงประเทศ 

37. สำธิต กำรพัฒนำที่ดิน กำรผลิตพันธุ์พืชเพ่ือกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 
38.  ปฏิบัติงำนวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน เช่น งำนทดสอบ สำธิตกำรพัฒนำที่ดิน 
39.  เป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้แก่หมอดินอำสำ เกษตรกร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั้งหน่วยงำนของ

รัฐทั้งหน่วยงำนเดียวกัน และหน่วยงำนอื่นๆ 
40.  ศึกษำ ค้นคว้ำทดลอง วิเครำะห์และวิจัย เกี่ยวกับกำรส ำรวจดินกำรปรับปรุงพันธุ์พืชเกษตร

ทฤษฎีใหม่เกษตรยั่งยืน กำรขยำยพันธุ์หญ้ำแฝก ฯลฯ 
41.  ปฏิบัติงำนอ่ืนๆตำมรูปแบบกำรพัฒนำที่ดินที่ได้รับมอบหมำย ทั้งในส่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำค

หรืองำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของจังหวัด (CEO) 
42.  ปฏิบัติงำนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

ค่าตอบแทน 18,000  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2562 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำวิชำเกษตรศำสตร์ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ สำขำวิชำ 

วิทยำศำสตร์กำยภำพ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ หรอืสำขำวิชำวิทยำกำร
สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 
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   2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนที่อยู่ในพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต ๓  
คือ จังหวัดนครรำชสีมำ  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และสุรินทร์   

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้ โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1) ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นโยบำยกรมพัฒนำที่ดิน บทบำทหน้ำที่
ภำรกจิ  

(2) ควำมรู้เกี่ยวกับงำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำที่ดิน เช่น ควำมรู้ทั่วไปทำงกำรเกษตร กำรอนุรักษ์ดิน
และน้ ำ กำรจัดกำรดิน กำรปรับปรุงบ ำรุงดินกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินและกำรใช้ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรที่
เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนำที่ดิน เป็นต้น 

 
 

*************************** 
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1.๒ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญช ี กลุม่งานบริหารทั่วไป 
 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง  1  อัตรำ ดังนี้ 

  ฝ่ำยบริหำรทั่วไป  ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 3           

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
1.  ร่วมด ำเนินกำรเบิกเงินทุกประเภทของส่วนกลำงและกำรถอนคืนค่ำปรับฯ กำร

โอนสิทธิ/ลดวงเงินของส่วนภูมิภำค 
2.  ช่วยจัดท ำบัญชี ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีและจัดท ำรำยงำนกำรเงินของกรมฯ 
3.  ช่วยจัดท ำรำยงำนกำรรับและกำรใช้จ่ำยที่เป็นเงินรำยได้ โดยไม่ต้องน ำส่งเป็น

รำยได้แผ่นดินตำมมำตรำ 170 
4.  ช่วยท ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมฯ และประมวลผลค่ำเสื่อมรำคำ/

ค่ำเสื่อมรำคำสะสมในระบบ GFMIS ของกรมฯ 
5.  ช่วยเก็บรักษำเอกสำรใบส ำคัญคู่จ่ำย เพ่ือให้ข้อมูลด้ำนบัญชีถูกต้องและ

ครบถ้วน 
6.  ร่วมด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรรับ – จ่ำย ฝำก ถอน กำรเก็บรักษำ กำรน ำส่งเงิน 

ใบส ำคัญแทนตัวเบิกจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำวเงินช่วยพิเศษ เงินสวัสดิกำร 

7.  ร่วมด ำเนินเกี่ยวกับกำรจัดท ำและบริหำรสัญญำยืมเงิน เงินทดรองรำชกำร 
8.  ร่วมจัดท ำเอกสำร กบข. กสจ. ภ.ง.ด. ประกันสังคม และออกหนังสือรับรอง

ภำษ ีหัก ณ ที่จ่ำย 
9.  ร่วมจัดท ำแผนกำรใช้เงินงบประมำณทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค พร้อม

ทั้งกำรโอนจัดสรรงบประมำณท้ังส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
10.  ช่วยขออนุมัติเงินประจ ำงวดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบกลำง กปร. เงินกู้ 

งบฉุกเฉิน เงินกันไว้เหลื่อมปี และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

11.  ร่วมจัดท ำประมำณกำรรำยได้ประจ ำปีงบประมำณและจัดท ำเงิน
งบประมำณเบิกจ่ำยแทนกัน 

12.  ช่วยด ำเนินกำรกันเงินไว้เหลื่อมปี กำรขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน กำรขออนุมัติ
หลักกำร กำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน 

13.  ร่วมวิเครำะห์รำยกำรเบิกเงิน ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ กำรติดตำม
ผลและจัดท ำรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณงบกลำงเงินนอกงบประมำณ/
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

14.  ร่วมพัฒนำและวำงระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรเงิน กำรคลัง
และพัสดุให้สอดคล้องกับโครงกำรปรับปรุงระบบบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

15.  ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินควำมเสี่ยง ให้ค ำแนะน ำและจัดท ำรำยงำนกำร
ควบคุมภำยในของกรม 
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16.  ร่วมประสำนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีระบบ GFMIS 
ระหว่ำงส่วนกลำงกับหน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำค/หน่วยเบิกจ่ำยส่วน
ภูมิภำค/หน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำคกับกรมบัญชีกลำง 

17.  ร่วมตรวจสอบ วิเครำะห์รำยงำนกำรเงินของส่วนภูมิภำคพร้อมทั้งจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีในภำพรวมกรมหน่วย
เบิกจ่ำยส่วนภูมิภำค/หน่วยเบกิจ่ำยส่วนภูมิภำค/หน่วยเบิกจำ่ยส่วนภูมิภำคกับ
กรมบัญชีกลำง 

18.  ร่วมเผยแพร่/ปรับปรุงข้อมูลด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำรพัสดุ ในเว็บไซด์ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มตคิณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

19.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ค่าตอบแทน 18,000  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2562 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. คุณวุฒิปริญญำตรี  ในสำขำวิชำกำรบัญชี  สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ   สำขำวิชำ 

เศรษฐศำสตร์ 
๒.  เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนที่อยู่ในพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต  

๓  คือ จังหวัดนครรำชสีมำ  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และสุรินทร์   

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้ โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1) ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นโยบำยกรมพัฒนำที่ดิน บทบำทหน้ำที่
ภำรกจิ  

(๒) ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรบัญชี กำรบริหำรงบประมำณ กำรวิเครำะห์งบกำรเงินกำรควบคุมภำยใน  
กำรพัสดุ 

(๓) ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 

*************************** 
 


