ประกาศสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้สานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ ดาเนินการสรรหาและ
เลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการประเภททั่ ว ไป ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ
การจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
1.1 ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป จานวน 2 อัตรา
1.2 ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จานวน 1 อัตรา
รายละเอียดแต่ละตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้าย
ประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำร
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่ เป็ นผู้ เคยถู กลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ ออกจากรั ฐวิ สาหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย

-22.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
3. กำรรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียงตาแหน่งเท่านั้น
3.2 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สานักงานพัฒนาที่ดินเขต
3 เลขที่ 64 หมู่ 7 ถนนสุรนารายณ์ ตาบลจอหอ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่
วันที่ 29 มีนำคม 2562 ถึง 5 เมษำยน 2562 ในวันและเวลำรำชกำร
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน 200 บาท
เมื่อสมัครสอบและชำระค่ำธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะกาหนด
เลขประจาตัวสอบ ตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมสอบ
ทั้ ง นี้ กำรสมั ค รสอบจะมี ผ ลสมบู ร ณ์ เมื่ อ ช ำระค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรสมั ค รสอบ
เรียบร้อยแล้ว
4. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 5 เมษำยน 2562 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญา
บัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเป็นเกณฑ์
4.2 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผล
ทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
กรณีเลขประจาตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อ
เข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ -นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับ
ข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น
จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
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5. กำรประกำศรำยชื่อผู้ มีสิทธิ เ ข้ำรั บกำรประเมิน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ 24 เมษายน 2562
ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 และทางเว็บไซต์ http://r0๓.ldd.go.th เลือกหัวข้อ
“สมัครงาน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน”
6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรแบ่งออกเป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดังนี้
6.1 ประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 1 คะแนนเต็ ม
100 คะแนน (ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน)
ผู้สมัครสอบในตาแหน่งใดต้องเข้ารับ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 นั้ นตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแต่ละตาแหน่ง แนบท้าย
ประกาศนี้
6.2 ประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 2 คะแนนเต็ ม
100 คะแนน (ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)
โดยจะประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพทั่วไปและ
ทัศนคติ โดยวิธีการสัมภาษณ์ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้ เข้ารับการประเมิน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ทั้งนี้ จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อสอบ
ผ่ า นการประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 1 แล้ ว จึ ง จะมี สิ ทธิ เ ข้ า ประเมิ นความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในภายหลัง (แต่ถ้าหากผู้สมัครมีจานวนน้อย อาจดาเนินการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนผู้สมัคร) โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
และทางเว็บไซต์ http://r0๓.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th
“สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน”
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7. หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
7.1 ใบสมั ค รให้ ติ ด รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก และไม่ ส วมแว่ น ตาด า ขนาด
1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
7.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่าย
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 2 รูป
7.3 ส าเนาประกาศนีย บั ตร ปริญ ญาบั ตร และส าเนาระเบีย นแสดงผลการศึก ษา
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตาแหน่ง ที่สมัครสอบ
โดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมายกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึ ก ษานั้ น ๆเป็ น เกณฑ์ โ ดยจะต้ อ งส าเร็จ การศึ ก ษาหรือ ได้ รับ อนุ มัติ จ ากผู้ มี อานาจอนุ มัติ ภ ายในวั น
ปิดรับสมัครสอบแข่งขันคือวันที่ 5 เมษายน 2562 ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าว
มายื่ น พร้ อมใบสมัครสอบได้ก็ให้ น าหนังสื อรับรองคุณวุฒิ ที่ส ถานศึกษาออกให้ โ ดยระบุส าขาวิช าที่ส าเร็จ
การศึ ก ษาและวั น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ป ระกาศนี ย บั ต ร หรื อ ปริ ญ ญาบั ต รซึ่ ง จะต้ อ งอยู่ ภ ายในก าหนดวั น ปิ ด
รับสมัครมายื่นแทน
7.4 ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนโดยมีรูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก ปรากฏชัดเจน
7.5 ให้แสดงทะเบียนบ้าน/สาเนาทะเบียนบ้าน
7.6 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ
– ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่ำ “สำเนำถูกต้อง” และลง
ลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้ำนขวำของสำเนำเอกสำรทุกหน้ำ
หมำยเหตุ ผู้ ที่ ไ ด้ ขึ้ น บั ญ ชี เ มื่ อ จะได้ รั บ การจั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการจะต้ อ งน า
ใบรั บ รองแพทย์ ซึ่ง ออกให้ ไ ม่เ กิน 1 เดือ น และแสดงว่ าไม่ เป็ นโรคที่ ต้ องห้ า มตามกฎ ก.พ. ว่ าด้ ว ยโรค
พ.ศ.2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
อนึ่ ง กรณี ที่ ต รวจพบภายหลั ง ว่ า หลั ก ฐานและเอกสารการสมั ค รสอบ หรื อ คุ ณ สมบั ติ
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็น ไปตามประกาศรับสมัครสอบส านักงานพัฒ นาที่ดินเขต 3 จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
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8. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ ที่จ ะถื อว่าเป็ น ผู้ ผ่ านการเลื อ กสรรจะต้อ งเป็น ผู้ ที่ได้ คะแนนในการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
การจั ด จ้ า งจะเป็ น ไปตามล าดั บ คะแนนที่ ส อบได้ กรณี ที่ มี ก ารประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ ง จะเรี ย งล าดั บ ที่ จ ากผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้งรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน
จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
9. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนน
สอบ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 และทางเว็บไซต์ http://r0๓.ldd.go.th เลือกหัวข้อ
“สมัครงาน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
10. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่กรมพัฒนาที่ดินกาหนด
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ดาเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ ประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได้ หรือมีพฤติกรรมในทานองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายศรจิตร ศรีณรงค์)
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
(แนบท้ายประกาศสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562)

1.1 ตาแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่ำง 2 อัตรำ ดังนี้
ฝ่ำยวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ดิน สถำนีพัฒนำที่ดินบุรีรัมย์ จำนวน ๑ อัตรำ
ฝ่ำยวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ดิน สถำนีพฒ
ั นำที่ดินสุรินทร์ จำนวน ๑ อัตรำ
ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้
1. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และทดสอบหำวิธีหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกำรปรับปรุงบำรุงดิน รวมถึงกำร
อนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ ำด้ ว ยมำตรกำรต่ ำ งๆ แก้ ไ ขพื้ น ที่ ดิ น ที่ มี ปั ญ หำ เช่ น ดิ น เปรี้ ย วจั ด ดิ น กรด
ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทรำย ดินลูกรัง ดินที่สูง พื้นที่ลำดชัน พื้นที่ในเขตชลประทำน พื้ นที่นำนอก
เขตชลประทำน ดินที่ถูกชะล้ำงพังทลำย โดยตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2. ศึกษำ วิจัยและพัฒนำ ด้ำนชนิดและพันธุ์พืชใหม่ รวมถึงชนิดและอัตรำของวัสดุปรับปรุงดินเพื่อ
นำมำปรับปรุงบำรุงดิน และกำรอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ และข้อจำกัด เพื่ อ
เผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำระบบ IT
3. รวบรวมข้อมูลวัสดุกำรเกษตร ศึกษำ วิจัยกำรใช้ที่ดิน ในระบบผลิตพืชอินทรีย์ตำมนโยบำยของ
รัฐบำลเพื่อให้เป็นอำหำรที่ปลอดภัยจำกสำรพิษตกค้ำง
4. รวบรวมสถิติ และข้อ มูล ต่ ำงๆ รวมทั้ง วิเ ครำะห์ ข้ อมูล เบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บงำนวิ จัย เพื่อ ใช้ศึ กษำ
ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์และวิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรด้ำนควำมสัมพันธ์ ดิน น้ำ พืช
5. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับงำนวิจัยเพื่อใช้ศึกษำค้นคว้ำทดลอง วิเครำะห์ วิจัย
เกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรจัดทำข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) และกำรรวบรวมข้อมูล
พื้นฐำนโดยใช้คอมพิวเตอร์
6. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง เกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตร
7. เตรียมตัวอย่ำงหญ้ำแฝก กำรวิเครำะห์สำยพันธุ์ทำงด้ำน DNA และกำรตรวจสอบและวิเครำะห์
DNA
8. ปฏิบัติงำนวิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับเมล็ด กำรเจริญเติบโต และควำมงอกของหญ้ำแฝก
9. ปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์หญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่
ภูมิภำคต่ำงๆ รวมทั้งจัดทำข้อมูลระบบเผยแพร่บน web site
10. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี วำงแผนกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ แก้ไขปรับปรุงดินที่มีปัญหำกำรใช้
ประโยชน์ร่วมกับ สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต และสถำนีพัฒนำที่ดินต่ำงๆ ในกำรจัดทำหมู่บ้ำน
พัฒนำที่ดิน และโครงกำรพัฒนำที่ดินอื่นๆ
11. จัดทำแผนงำนและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของโครงกำรต่ำงๆ
12. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลดินเพื่อใช้ศึกษำค้นคว้ำทดลองวิ เครำะห์วิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรใน
ด้ำนต่ำงๆ

-213. รวบรวมสถิติและข้อ มูล ต่ำ งๆรวมทั้ง วิเครำะห์ข้อมูล เบื้องต้น เกี่ย วกับงำนวิจัยเพื่อใช้ศึกษำ
ทดลองค้นคว้ำวิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรด้ำนควำมสัมพันธ์น้ำ พืช
14. จัดทำฐำนข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผลงำนและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์วิจัยและ ปรับปรุง
ฐำนข้อมูลดิน
15. สนับสนุนงำนวิเครำะห์วิจัยทดสอบในด้ำนดินน้ำพืช
16. ตรวจสอบวิเ ครำะห์ข ้อ มูล กำรเกษตรเบื้อ งต้น เพื่อ ใช้ศ ึก ษำค้น คว้ำ ทดลองวิเ ครำะห์ว ิจ ัย
เกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรในโครงกำรต่ำงๆ
17. วิเครำะห์ข้อมูล ภำพถ่ำ ยทำงอำกำศและภำพถ่ำยจำกดำวเทียมด้ำ นกำรใช้ที่ดินปฏิบัติงำน
สำรวจภำคสนำมปรับ ปรุง ข้อ มูล สภำพกำรใช้ที่ดิน ผลิต แผนที่ส ภำพกำรใช้ที่ดิน ของพื้น ที่
รับผิดชอบและจัดทำข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ของพืชเศรษฐกิจเพื่อกำรประเมินผลผลิต
18. ปฏิบัติงำนวิจัยเพื่อประเมิ นพยำกรณ์ผ ลผลิตพืชโดยใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์และ
ข้อมูลจำกดำวเทียมในกำรจัดทำแผนที่ต่ำงๆ
19. ศึก ษำและวิเ ครำะห์ข้อมูล ด้ำ นกำรเกษตรที่เกี่ย วข้อ งกับ กำรปลูก พืช และผลผลิต พืช ได้แ ก่
ลักษณะของดินน้ำภูมิอำกำศและกำรจัดกำรเพื่อกำหนดเขตกำรใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ
ก ำหนดเขตกำรใช้ที ่ด ิน ในพื ้น ที ่โ ครงกำรและบนพื ้น ที ่ส ูง และประสำนควำมร่ว มมือ กับ
หน่วยงำนอื่นๆ ในกำรศึกษำจำแนกพื้นที่ตำมควำมเหมำะสมของกำรใช้ที่ดินเพื่อกำรจัดที่ดิน
ทำกินให้แก่รำษฎรในพื้นที่ต่ำงๆ
20. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรดินน้ำ เพื่อวำงแผนกำรเกษตรในพื้นที่เกษตรแข่ งขัน
และพอเพียง
21. ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรใช้ที่ดินทำงกำรเกษตรเพื่อใช้ในกำรจัดกำรดินและน้ำในพื้นที่
เสี่ยงภัย
22. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเกษตร บทวิจัย บทควำมทำงกำรเกษตรหรือที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพัฒนำที่ดินจำกทุกแหล่งข้อมูล
23. รวบรวม วิเครำะห์ และเรี ยบเรีย งข้อมูลทำงกำรเกษตร ข้อมูลกำรพัฒนำที่ดิน และภูมิปัญญำ
เกษตรกรจำกแหล่ งข้อมูลต่ำงๆ จั ดทำให้ ออกมำอยู่ในลั กษณะเอกสำร บทควำมหรือเอกสำร
คำแนะนำเพื่อกำรเรียนรู้และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงำนภำยในกรมฯ
24. จัดหมวดหมู่เอกสำรบทควำม ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินให้ เป็นคลั งข้อมูล ควำมรู้ด้ำนกำร
พัฒนำที่ดิน เพื่อให้ง่ำยต่อกำรค้นหำนำกลับมำใช้ใหม่
25. ประสำนและตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำมำจัดทำสื่อเพื่อกำรเรียนรู้และเพื่อกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับ
หัวหน้ำงำนภำยในกรมฯ
26. ติดตำมกำรปฏิบัติงำนจำกแบบรำยงำนและกำรออกพื้นที่จริงในงำน - โครงกำรที่ได้รับมอบหมำย
จำกสำนักฯ
27. ศึกษำวิจัยและพัฒนำด้ำนชนิดและพันธุ์พืชปุ๋ยสดในกำรปรับปรุงบำรุงดินให้เหมำะสมกับสภำพ
พื้นที่และข้อจำกัดดินเพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ
28. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และทดลองด้ำนกำรใช้ประโยชน์ของอินทรียวัตถุ และปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่ำง ๆ
รวมทั้งกำรใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในกำรปรับปรุงบำรุงดินอย่ำงยั่งยืน

-329. เป็นผู้มีควำมรู้ในด้ำนกำรส่งเสริมเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรจัดนิทรรศกำรและสำธิตกำรใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในกำรปรับปรุงบำรุงดินในระบบเกษตรยั่งยืน
30. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนวิจัยเพื่อใช้ศึกษำค้นคว้ำทดลองวิเครำะห์วิจัย
เกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรจัดทำข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) และกำรรวบรวมข้อมูล
พื้นฐำนโดยใช้คอมพิวเตอร์
31. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่ำงๆรวมทั้งวิเครำะห์ข้อมูลเบื้อต้นเกี่ยวกับงำนวิจัยเพื่อใช้ศึกษำค้นคว้ำ
ทดลอง วิเครำะห์และวิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรด้ำนควำมสัมพันธ์ดินน้ำพืช
32. รวบรวม / วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรต่ำงๆและภูมิอำกำศเพื่อประมวลผลในกำรจัดทำระบบ
เตือนภัยต่ำงๆทั้งแห้งแล้งน้ำท่วมดินถล่ม
33. วิเครำะห์ข้อมูลกำรเกษตรเพื่อวำงแผนกำรพัฒนำพื้นที่เสื่อมโทรมต่ำงๆประเภทพื้นที่แห้งแล้ง
พื้นที่ร้ำงดินดำนและดินเค็ม
34. ค้นคว้ำวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆในด้ำนกำรแก้ปัญหำดินและควำมเสื่อมโทรมของดิน
35. ทำหน้ำที่ช่วยผู้บริหำรและผู้เชี่ยวชำญในกำรค้นคว้ำข้อมูลงำนวิชำกำรเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์
และตัดสินใจในกำรนำเสนอโครงกำร
36. ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลองวิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำร ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับงำนวิจัย วิเครำะห์สถิติ เป็นผู้ช่วยในกำรปฏิบัติงำนวิเครำะห์ วิจัยในโครงกำรควำม
ร่วมมือกับต่ำงประเทศ
37. สำธิต กำรพัฒนำที่ดิน กำรผลิตพันธุ์พืชเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ
38. ปฏิบัติงำนวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน เช่น งำนทดสอบ สำธิตกำรพัฒนำที่ดิน
39. เป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้แก่หมอดินอำสำ เกษตรกร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั้งหน่วยงำนของ
รัฐทั้งหน่วยงำนเดียวกัน และหน่วยงำนอื่นๆ
40. ศึกษำ ค้นคว้ำทดลอง วิเครำะห์และวิจัย เกี่ยวกับกำรสำรวจดินกำรปรับปรุงพันธุ์พืชเกษตร
ทฤษฎีใหม่เกษตรยั่งยืน กำรขยำยพันธุ์หญ้ำแฝก ฯลฯ
41. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมรูปแบบกำรพัฒนำที่ดินที่ได้รับมอบหมำย ทั้งในส่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำค
หรืองำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของจังหวัด (CEO)
42. ปฏิบัติงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย
ค่าตอบแทน

18,000 บำท

สิทธิประโยชน์

ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจ้าง

สิ้นสุด 30 กันยำยน 2562

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำวิชำเกษตรศำสตร์ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์กำยภำพ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ หรือสำขำวิชำวิทยำกำร
สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ

-42. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนที่อยู่ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต ๓
คือ จังหวัดนครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ควำมรู้ ค วำมสำมำรถที่ ใ ช้ เ ฉพำะต ำแหน่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ โ ดยวิ ธี ก ำรสอบข้ อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบำยกรมพัฒนำที่ดิน บทบำทหน้ำที่
ภำรกิจ
(2) ควำมรู้เกี่ยวกับงำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำที่ดิน เช่น ควำมรู้ทั่วไปทำงกำรเกษตร กำรอนุรักษ์ดิน
และน้ำ กำรจัดกำรดิน กำรปรับปรุงบำรุงดินกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดิน และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรที่
เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนำที่ดิน เป็นต้น
***************************

-๕-

1.๒ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุม่ งานบริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่ำง 1 อัตรำ ดังนี้
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 3
ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้
1. ร่วมดำเนินกำรเบิกเงินทุกประเภทของส่วนกลำงและกำรถอนคืนค่ำปรับฯ กำร
โอนสิทธิ/ลดวงเงินของส่วนภูมิภำค
2. ช่วยจัดทำบัญชี ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีและจัดทำรำยงำนกำรเงินของกรมฯ
3. ช่วยจัดทำรำยงำนกำรรับและกำรใช้จ่ำยที่เป็นเงินรำยได้ โดยไม่ต้องนำส่งเป็น
รำยได้แผ่นดินตำมมำตรำ 170
4. ช่วยทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมฯ และประมวลผลค่ำเสื่อมรำคำ/
ค่ำเสื่อมรำคำสะสมในระบบ GFMIS ของกรมฯ
5. ช่วยเก็บรักษำเอกสำรใบสำคัญคู่จ่ำย เพื่อให้ข้อมูลด้ำนบัญชีถูกต้องและ
ครบถ้วน
6. ร่วมดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับ – จ่ำย ฝำก ถอน กำรเก็บรักษำ กำรนำส่งเงิน
ใบสำคัญแทนตัวเบิกจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรบำนำญ
ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำวเงินช่วยพิเศษ เงินสวัสดิกำร
7. ร่วมดำเนินเกี่ยวกับกำรจัดทำและบริหำรสัญญำยืมเงิน เงินทดรองรำชกำร
8. ร่วมจัดทำเอกสำร กบข. กสจ. ภ.ง.ด. ประกันสังคม และออกหนังสือรับรอง
ภำษี หัก ณ ที่จ่ำย
9. ร่วมจัดทำแผนกำรใช้เงินงบประมำณทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค พร้อม
ทั้งกำรโอนจัดสรรงบประมำณทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
10. ช่วยขออนุมัติเงินประจำงวดงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบกลำง กปร. เงินกู้
งบฉุกเฉิน เงินกันไว้เหลื่อมปี และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำร
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
11. ร่วมจัดทำประมำณกำรรำยได้ประจำปีงบประมำณและจัดทำเงิน
งบประมำณเบิกจ่ำยแทนกัน
12. ช่วยดำเนินกำรกันเงินไว้เหลื่อมปี กำรขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน กำรขออนุมัติ
หลักกำร กำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
13. ร่วมวิเครำะห์รำยกำรเบิกเงิน ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ กำรติดตำม
ผลและจัดทำรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณงบกลำงเงินนอกงบประมำณ/
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
14. ร่วมพัฒนำและวำงระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรเงิน กำรคลัง
และพัสดุให้สอดคล้องกับโครงกำรปรับปรุงระบบบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
15. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินควำมเสี่ยง ให้คำแนะนำและจัดทำรำยงำนกำร
ควบคุมภำยในของกรม

-๖16. ร่วมประสำนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีระบบ GFMIS
ระหว่ำงส่วนกลำงกับ หน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำค/หน่วยเบิกจ่ำยส่วน
ภูมิภำค/หน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำคกับกรมบัญชีกลำง
17. ร่วมตรวจสอบ วิเครำะห์รำยงำนกำรเงินของส่วนภูมิภำคพร้อมทั้งจัดทำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีในภำพรวมกรมหน่วย
เบิกจ่ำยส่วนภูมิภำค/หน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำค/หน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำคกับ
กรมบัญชีกลำง
18. ร่วมเผยแพร่/ปรับปรุงข้อมูลด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำรพัสดุ ในเว็บไซด์ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
19. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย
ค่าตอบแทน

18,000 บำท

สิทธิประโยชน์

ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจ้าง

สิ้นสุด 30 กันยำยน 2562

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำวิชำกำรบัญชี สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำ
เศรษฐศำสตร์
๒. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนที่อยู่ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต
๓ คือ จังหวัดนครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ควำมรู้ ค วำมสำมำรถที่ ใ ช้ เ ฉพำะต ำแหน่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ โ ดยวิ ธี ก ำรสอบข้ อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบำยกรมพัฒนำที่ดิน บทบำทหน้ำที่
ภำรกิจ
(๒) ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรบัญชี กำรบริหำรงบประมำณ กำรวิเครำะห์งบกำรเงินกำรควบคุมภำยใน
กำรพัสดุ
(๓) ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
***************************

