ประกาศสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------ด้ ว ยส ำนั ก งำนพั ฒ นำที่ ดิ น เขต 3 กรมพั ฒ นำที่ ดิ น ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ ำ ง
เป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๕๒ และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรกำหนดลักษณะงำนและ
คุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และกำรจัดทำกรอบอัตรำกำลัง พนักงำนรำชกำร ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔
จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป (จำนวน 1 อัตรำ)
1.2 ตำแหน่งนักวิชำกำรเกษตร กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป (จำนวน 4 อัตรำ)
1.3 ตำแหน่งนักสำรวจดิน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป (จำนวน 1 อัตรำ)
1.4 ตำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป (จำนวน 1 อัตรำ)
รำยละเอียดแต่ละตำแหน่งปรำกฏอยู่ในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครแนบท้ำยประกำศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชำติไทย
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกระทำควำมผิดทำงอำญำ
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ทำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของ
ส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำน
หรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค มำยื่นด้วย
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครแต่ละตำแหน่ง
แนบท้ำยประกำศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 3
เลขที่ 64 หมู่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2557 ถึงวันที่
17 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) ใบสมัครให้ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ำย
ไม่เกิน ๑ ปี จำนวน 3 รูป (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๒) สำเนำแสดงผลกำรศึกษำและระเบียนแสดงผลกำรเรียนที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับ
ตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจ ภำยในวัน
ปิดรับสมัคร คือ 17 เมษายน 2557
(๓) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ ในกรณีที่ ชื่อ – นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบสำคัญ
กำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล อย่ำงละ ๑ ฉบับ
หากยื่นเอกสารไม่ครบตามที่กาหนดจะไม่รับสมัคร ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร
เขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อ กากับไว้ด้วย
๓.๓ ค่ำสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จำนวน 100 บำท
ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิสมัคร ได้เพียงตาแหน่งเดียว
เท่านั้น
๓.๔ เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ
ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้ มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด อันเกิดจำกผู้สมัคร
ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำม
ประกำศรับ สมัครดังกล่ ำว ให้ถื อว่ำกำรรับ สมัครและกำรได้เข้ำ รับกำรเลือ กสรรครั้ง นี้เป็น โมฆะสำหรั บผู้นั้ น
และจะไม่คืนค่ำสมัครสอบในกำรสมัครด้วย
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๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมิน
สำนักงำนพัฒนำที่ ดินเขต 3 จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ รวมทั้งกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน ในวันที่ 23 เมษำยน 2557 ณ ฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 3 ทำง http://r03.ldd.go.th และทำง www.ldd.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
๕.๑ ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ทดสอบโดยวิธีกำรสอบ
ข้อเขียน ดังต่อไปนี้
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์
จะทดสอบควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน ตำมขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับ
สมัครแนบท้ำยประกำศนี้
ตำแหน่งนักวิชำกำรเกษตร
จะทดสอบควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน ตำมขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับ
สมัครแนบท้ำยประกำศนี้
ตำแหน่งนักสำรวจดิน
จะทดสอบควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน ตำมขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับ
สมัครแนบท้ำยประกำศนี้
ตำแหน่งนักวิทยำศำสตร์
จะทดสอบควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน ตำมขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับ
สมัครแนบท้ำยประกำศนี้
๕.๒ คุณสมบัติส่วนบุคคล คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ทดสอบโดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์
๕.๒.๑ บุคลิกภำพ ท่วงที วำจำ และวุฒิภำวะอำรมณ์
๕.๒.๒ กำรคิดวิเครำะห์ ควำมคิดริเริ่ม และปฏิภำณไหวพริบ
๕.๒.๓ มนุษย์สัมพันธ์ และ กำรประสำนงำน
๕.๒.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำที่ ดิ น เขต 3 จะด ำเนิ น กำรประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ ๑ ในข้ อ ๕.๑ ก่ อ น
และผู้ผ่ำนกำรประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่ำวจะต้องเข้ำรับกำรประเมินในข้อที่ ๕.๒ ในครั้ง ที่ ๒ ต่อไป แต่ถ้ำหำก
ผู้สมัครมีจำนวนน้อย อำจดำเนินกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในข้อ ๕.๒ ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวน
ผู้สมัคร
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6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
กำรจั ด จ้ ำ งจะเป็ น ไปตำมล ำดั บ คะแนนที่ ส อบได้ กรณี มี ก ำรประเมิ น สมรรถนะควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จำกผู้ที่ได้รับคะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ รวมกันมำกกว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกัน จะ
ให้ผู้ที่ได้คะแนนจำกกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่
สูงกว่ำ และหำกคะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ำกัน จะให้ผู้ได้รับ
หมำยเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 3 กรมพัฒนำที่ดิน จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมลำดับ
คะแนนสอบ ณ ฝ่ ำ ยบริ ห ำรทั่ ว ไป ส ำนั ก งำนพั ฒ นำที่ ดิ น เขต 3 ทำง http://r03.ldd.go.th และทำง
www.ldd.go.th โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่
วันขึ้นบัญชีเป็นต้นไป
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่ ำ นกำรเลื อ กสรรจะต้ อ งท ำสั ญ ญำจ้ ำงตำมที่ ก รมพั ฒ นำที่ดิ น ก ำหนด ทั้ ง นี้ มี เงื่ อ นไขว่ ำ จะต้ อ งอยู่
ปฏิบัติงำนในตำแหน่งที่ได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี โดยห้ำม โอนย้ำย หรือ ยืมตัว เว้นแต่ลำออกจำก
รำชกำร

ประกำศ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557
(ลงนำม)
(นำยสุรชัย หมื่นสังข์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 3
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัคร
ตำมประกำศรับสมัครพนักงำนรำชกำรทั่วไป ลงวันที่ 31 มีนำคม 2557
--------------------------๑.

ตาแหน่งเจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ (จัดจ้ำงครั้งแรกปฏิบัติงำนที่สถำนีพัฒนำที่ดินชัยภูมิ)
งำนที่สำนักสำรวจดินและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน
ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดเก็บข้อมูลเข้ำในระบบเทคโนโลยี่สำรสนเทศและระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
2. ดูแลบำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพพร้อมใช้งำน
3. ศึกษำและแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องของกำรใช้โปรแกรม
4. รวบรวมจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มข้ อมูล (Meta Data) และข้อมูลแผนที่ และข้อมูลด้ำนระบบ
ภูมิศำสตร์ เพื่อเป็นฐำนข้อมูลสำหรับกำรสืบค้นและให้บริกำรข้อมูล และกำรปรับปรุงข้อมูลในระยะต่อไป
5. ออกแบบและสร้ำงฐำนข้อมูลใน Website ของหน่วยงำน
6. จัดทำฐำนข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำน และปรับปรุง ฐำนข้อมูลต่ำงๆ ให้เป็น ปัจจุบันเพื่อใช้ในด้ำน
สำรสนเทศ
7. จัดเตรียม / เรียบเรียง / วิเครำะห์ข้อมูลในรูปดิจิตอลเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำน
8. ประยุกต์ใช้ Software สำเร็จรูปในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเฉพำะทำง
9. จัดทำโปรแกรมเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์และแสดงผล ฐำนข้อมูลเฉพำะที่ผลิต เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน
10. ติ ด ต่ อ ประสำนงำนด้ ำ นข้ อ มู ล สำรสนเทศกั บ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ภำยในและภำยนอก
ออกแบบ และสร้ำงฐำนข้อมูลใน Website ศูนย์ปฏิบัติกำรกรมพัฒนำที่ดินและจัดทำข้อมูล ในรูป Website เพื่อ
จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11. จั ด ท ำรวบรวม Meta Data งำนวิ ช ำกำร จั ด ท ำหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ปรั บ ปรุ ง ฐำนข้ อ มู ล
บน Intranet ประสำนงำนด้ำนข้อมูลสำรสนเทศกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประสำนข้อมูล Call Center
12. ควบคุ ม ดู แ ลโปรแกรมส ำเร็ จ รู ป และระบบคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นด้ ำ นกำรน ำเข้ ำ ประมวลผล
ปรับแก้ ปรับปรุง และผลิตแผนที่กำรจำแนกประเภทที่ดินและแผนที่ภำพถ่ำยออร์โธสี
13. ศึก ษำ วิเ ครำะห์ จั ด เก็บ ข้ อ มู ล ด้ำ นกำรเงิ น พัฒ นำและดู แ ลระบบงำนสำรสนเทศด้ ำ นกำรเงิ น
กำรคลัง งบประมำณบัญชี พัสดุ
อัตรำว่ำง 1 อัตรำ
ค่ำตอบแทน 18,000.-บำท
สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร
พ.ศ.๒๕๕๔
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ระยะเวลำกำรจ้ำง สิ้นสุด ๓๐ กันยำยน ๒๕๕7
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง ทั้ง 2 ข้อดังนี้
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญำตรี ในทำงที่มีกำรศึกษำวิชำกำรประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่ำ 6 หน่วยกิต
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต ๓ คือ จังหวัด
นครรำชสีมำ, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ และสุรินทร์ ก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่ำ 60 วัน

~7~
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัคร
ตำมประกำศสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 3 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2557
------------------------------------------2.

ตาแหน่ง

นักวิชำกำรเกษตร กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง

นักวิชำกำรเกษตร
( - จัดจ้ำงครั้งแรกปฏิบัติงำนที่สถำนีพัฒนำที่ดินนครรำชสีมำ จำนวน 2 อัตรำ
- จัดจ้ำงครั้งแรกปฏิบัติงำนที่สถำนีพัฒนำที่ดินสุรินทร์ จำนวน 2 อัตรำ)

ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้

1. ศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ วิ จั ย และทดสอบหำวิ ธี ห รื อ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ในกำรปรั บ ปรุ ง บ ำรุ ง ดิ น
รว มถึ ง ก ำร อนุ รั ก ษ์ ดิ น และ น้ ำด้ ว ยมำตร กำร ต่ ำ ง ๆ แก้ ไ ขพื้ น ที่ ดิ น ที่ มี ปั ญ หำ เช่ น ดิ น เปรี้ ยว จั ด
ดินกรด ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทรำย ดินลูกรัง ดินที่สูง พื้นที่ลำดชัน พื้นที่ในเขตชลประทำน พื้นที่นำนอกเขต
ชลประทำน ดินที่ถูกชะล้ำงพังทลำย โดยตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น
1. ศึกษำ วิจัยและพัฒนำ ด้ำนชนิดและพันธุ์พืชใหม่ รวมถึงชนิดและอัตรำของวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อ
นำมำปรับปรุงบำรุงดิน และกำรอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ และข้อจำกัด เพื่อเผยแพร่ให้กับ
เกษตรกรและผู้สนใจ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำระบบ IT
2. รวบรวมข้อมูลวัสดุกำรเกษตร ศึกษำ วิจัยกำรใช้ที่ดิน ในระบบผลิตพืชอินทรีย์ตำมนโยบำยของรัฐบำล
เพื่อให้เป็นอำหำรที่ปลอดภัยจำกสำรพิษตกค้ำง
3. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่ำงๆ รวมทั้งวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนวิจัย เพื่อใช้ศึกษำ ค้นคว้ำ
ทดลอง วิเครำะห์และวิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรด้ำนควำมสัมพันธ์ ดิน น้ำ พืช
4. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนวิจัยเพื่อใช้ศึกษำค้นคว้ำทดลอง วิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับ
งำนวิ ช ำกำรเกษตรจั ด ท ำข้ อ มู ลระบบสำรสนเทศภู มิ ศ ำสตร์ (GIS) และกำรรวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐำนโดยใช้
คอมพิวเตอร์
5. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง เกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตร
6. เตรียมตัวอย่ำงหญ้ำแฝก กำรวิเครำะห์สำยพันธุ์ทำงด้ำน DNA และกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ DNA
7. ปฏิบัติงำนวิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับเมล็ด กำรเจริญเติบโต และควำมงอกของหญ้ำแฝก
8. ปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์หญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่
ภูมิภำคต่ำงๆ รวมทั้งจัดทำข้อมูลระบบเผยแพร่บน web site
9. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี วำงแผนกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ แก้ไขปรับปรุงดินที่มีปัญหำกำรใช้ประโยชน์
ร่วมกับ สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต และสถำนีพัฒนำที่ดินต่ำงๆ ในกำรจัดทำหมู่บ้ำนพัฒนำที่ดิน และโครงกำร
พัฒนำที่ดินอื่นๆ
10. จัดทำแผนงำน และติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของโครงกำรต่ำงๆ
11. ตรวจสอบ วิเครำะห์ ข้อมูลดิน เพื่อใช้ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำร
ในด้ำนต่ำงๆ
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12. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่ำงๆ รวมทั้งวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนวิจัย เพื่อใช้ศึกษำ
ทดลอง ค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรด้ำนควำมสัมพันธ์ น้ำ พืช
13. จัดทำ Web page เพื่อเผยแพร่ผลงำนและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ วิจัย และปรับปรุง
ฐำนข้อมูลดิน
14. สนับสนุนงำนวิเครำะห์ วิจัย ทดสอบ ในด้ำนดิน น้ำ พืช
15. ตรวจสอบ วิเครำะห์ ข้อมูลกำรเกษตรเบื้องต้น เพื่อใช้ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์ วิจัย
เกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรในโครงกำรต่ำงๆ
16. วิเครำะห์ข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศและภำพถ่ำยจำกดำวเทียมด้ำนกำรใช้ที่ดิน ปฏิบัติงำนสำรวจ
ภำคสนำม ปรับปรุงข้อมูลสภำพกำรใช้ที่ดิน ผลิตแผนที่สภำพกำรใช้ที่ดินของพื้นที่รับผิดชอบ และจัดทำข้อมูล
สำรสนเทศภูมิศำสตร์ของพืชเศรษฐกิจเพื่อกำรประเมินผลผลิต
17. ปฏิบัติงำนวิจัยเพื่อประเมินพยำกรณ์ผลผลิตพืช โดยใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์และข้อมูลจำกดำวเทียม
ในกำรจัดทำแผนที่ต่ำงๆ

18. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปลูกพืชและผลผลิตพืช ได้แก่ ลักษณะของ
ดิน น้ำ ภูมิอำกำศ และกำรจัดกำร เพื่อกำหนดเขตกำรใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ กำหนดเขตกำรใช้ที่ดินในพื้นที่
โครงกำรและบนพื้นที่สูงและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นๆ ในกำรศึกษำจำแนกพื้นที่ตำมควำม
เหมำะสมของกำรใช้ที่ดินเพื่อกำรจัดที่ดินทำกินให้แก่รำษฎรในพื้นที่ต่ำงๆ
19. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรดิน น้ำ เพื่อวำงแผนกำรเกษตรในพื้นที่เกษตรแข่งขัน
และพอเพียง
20. ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล ด้ำนกำรใช้ที่ดินทำงกำรเกษตร เพื่อใช้ในกำรจัดกำรดินและน้ำในพื้นที่ เสี่ยงภัย
21. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเกษตร บทวิจัย บทควำมทำงกำรเกษตร หรือที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำที่ดินจำกทุกแหล่งข้อมูล
22. รวบรวม วิเครำะห์และเรียบเรียงข้อมูลทำงกำรเกษตร ข้อมูลกำรพัฒนำที่ดิน และภูมิปัญญำเกษตรกร
จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ จัดทำให้ออกมำอยู่ในลักษณะเอกสำร บทควำมหรือเอกสำรคำแนะนำเพื่อกำรเรียนรู้และกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงำนภำยในกรมฯ
23. จัดหมวดหมู่เอกสำร บทควำม ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินให้เป็นคลังข้อมูลควำมรู้ด้ำกำรพัฒนำที่ดิน
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรค้นหำนำกลับมำใช้ใหม่
24. ประสำนและตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำมำจัดทำสื่อเพื่อกำรเรียนรู้และเพื่อกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับหัวหน้ำ
งำนภำยในกรมฯ
25. ติดตำมกำรปฏิบัติงำนจำกแบบรำยงำนและกำรออกพื้นที่จริงในงำน - โครงกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกสำนักฯ
26. ศึกษำ วิจัย และพัฒนำด้ำนชนิดและพันธุ์พืชปุ๋ยสด ในกำรปรับปรุงบำรุงดินให้เหมำะสมกับสภำพ
พื้นที่และข้อจำกัดดิน เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ
27. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และทดลองด้ำนกำรใช้ประโยชน์ของอินทรียวัตถุ และปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่ำง ๆ
รวมทั้งกำรใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในกำรปรับปรุงบำรุงดินอย่ำงยั่งยืน
28. เป็นผู้มีควำมรู้ในด้ำนกำรส่งเสริม เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ กำรจัดนิทรรศกำร และสำธิต กำรใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในกำรปรับปรุงบำรุงดินในระบบเกษตรยั่งยืน
29. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนวิจัย เพื่อใช้ศึกษำค้นคว้ำทดลอง วิเครำะห์วิจัย
เกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตร จัดทำข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) และกำรรวบรวมข้อมูลพื้นฐำน
โดยใช้คอมพิวเตอร์
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30. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่ำงๆ รวมทั้งวิเครำะห์ข้อมูลเบื้อต้นเกี่ยวกับงำนวิจัย เพื่อใช้ศึกษำ
ค้นคว้ำทดลอง วิเครำะห์และวิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรด้ำนควำมสัมพันธ์ ดิน น้ำ พืช
31. รวบรวม / วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรต่ำงๆ และภูมิอำกำศเพื่อประมวลผลในกำรจัดทำ
ระบบเตือนภัยต่ำงๆ ทั้งแห้งแล้ง น้ำท่วม ดินถล่ม
32. วิเครำะห์ข้อมูลกำรเกษตร เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำพื้นที่เสื่อมโทรมต่ำงๆ ประเภทพื้นที่แห้งแล้ง
พื้นที่ร้ำง ดินดำน และดินเค็ม
33. ค้นคว้ำ วิจัย เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้ำนกำรแก้ปัญหำดินและควำมเสื่อมโทรมของดิน
34. ทำหน้ำที่ช่วยผู้บริหำรและผู้เชี่ยวชำญในกำรค้นคว้ำข้อมูลงำนวิชำกำร เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์
และตัดสินใจในกำรนำเสนอโครงกำร
35. ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลองวิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำร ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับงำนวิจัย วิเครำะห์สถิติ เป็นผู้ช่วยในกำรปฏิบัติงำนวิเครำะห์ วิจัยในโครงกำรควำมร่วมมือ
กับต่ำงประเทศ
37. สำธิต กำรพัฒนำที่ดิน กำรผลิตพันธุ์พืช เพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ
38. ปฏิบัติงำนวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน เช่น งำนทดสอบ สำธิตกำรพัฒนำที่ดิน
39. เป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้แก่หมอดินอำสำ เกษตรกร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั้งหน่วยงำนของรัฐ
ทั้งหน่วยงำนเดียวกัน และหน่วยงำนอื่นๆ
40. ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์และวิจัย เกี่ยวกับ กำรสำรวจดิน กำรปรับปรุงพันธุ์พืชเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เกษตรยั่งยืน กำรขยำยพันธุ์หญ้ำแฝก ฯลฯ
41. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมรูปแบบกำรพัฒนำที่ดินที่ได้รับมอบหมำย ทั้งในส่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำค
หรืองำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของจังหวัด (CEO)
42. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย
อัตรำว่ำง 4 อัตรำ
ค่ำตอบแทน ๑8,000.-บำท
สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร
พ.ศ.๒๕๕๔
ระยะเวลำกำรจ้ำง สิ้นสุด ๓๐ กันยำยน ๒๕๕7
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ทั้ง 2 ข้อดังนี้
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญำตรี สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
กำยภำพ
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 3 คือ จังหวัด
นครรำชสีมำ, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, และสุรินทร์ ก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่ำ 60 วัน
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัคร
ตำมประกำศรับสมัครพนักงำนรำชกำรทั่วไป ลงวันที่ 31 มีนำคม 2557
--------------------------3.

ตาแหน่ง

นักสำรวจดิน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง
นักสำรวจดิน
ที่ดินเขต 3 นครรำชสีมำ)
ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ

(จัดจ้ำงครั้งแรกปฏิบัติงำนกลุ่มวำงแผนกำรใช้ที่ดิน สำนักงำนพัฒนำ

ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้

1. ช่วยสำรวจดินอย่ำงละเอียดเพื่อให้ทรำบถึงศักยภำพของทรัพยำกรดินในพื้นที่ต่ำงๆ มีควำมเหมำะสม
ของดินและปัจจัยที่เป็นข้อกำจัดในกำรใช้ที่ดินทำงด้ำนกำรเกษตร
2. ช่วยสำรวจสภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้ทรำบถึงปัญหำกำรใช้ประโยชน์ของที่ดินและสำมำรถนำ
ข้อมูลไปใช้ในกำรกำหนดแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ร่วมจัดทำฐำนข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำนในพืน้ ที่ตลอดจนวิเครำะห์สนับสนุนผลิตและให้บริกำร
ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรพัฒนำที่ดินเพื่อสำมำรถนำข้อมูลไปใช้ในกำรกำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. ร่วมให้ข้อมูลและคำแนะนำ ทำงด้ำนลักษณะและสมบัติดิน ในรูปของแผนที่ดิน แผนที่กำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน และแผนกำรใช้ที่ดิน แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน
5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวำงแผนกำรใช้ที่ดิน สำนักงำนพัฒนำ
ที่ดินเขตในภำพรวมบรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้
อัตรำว่ำง 1 อัตรำ
ค่ำตอบแทน 18,000.- บำท
สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร
พ.ศ.๒๕๕๔
ระยะเวลำกำรจ้ำง สิ้นสุด ๓๐ กันยำยน ๒๕๕7
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ทั้ง 2 ข้อดังนี้
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญำตรี สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ สำขำวิทยำกำร
สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 3 คือ จังหวัด
นครรำชสีมำ, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, และสุรินทร์ ก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่ำ 60 วัน
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4.

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัคร
ตำมประกำศรับสมัครพนักงำนรำชกำรทั่วไป ลงวันที่ 31 มีนำคม 2557
--------------------------ตาแหน่ง
นักวิทยำศำสตร์ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง
3 นครรำชสีมำ)

นักวิทยำศำสตร์ (จัดจ้ำงครั้งแรกปฏิบัติงำนกลุ่มวิเครำะห์ดิน สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต

ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้

1. เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในสำขำโรคพืชหรือชีววิทยำเกี่ยวกับทำงด้ำนกำรคัดแยกและทดสอบ
กิจกรรมของจุลินทรีย์เพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทำงกำรเกษตรสำหรับเพิ่มคุณภำพของปุ๋ยอินทรีย์และ
ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
2. ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรสำรวจและเก็บตัวอย่ำงดินและวัสดุเศษพืชในพื้นที่กำรเกษตรเพื่อนำมำคัดแยก
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทำงกำรเกษตร และสำหรับเป็นหลักฐำนข้อมูลจุลินทรีย์ดินทำงกำรเกษตรตำมกลุ่มชุดดิน
ของประเทศไทย
3. ศึกษำและวิจัยในด้ำนคัดแยกประเภทจุลินทรีย์ทำงกำรเกษตรในขั้นต้นและกำรแยกเชื้อจุลินทรีย์ให้
บริสุทธิ์
6. ศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยในด้ำนกำรทดสอบกิจกรรมจุลินทรีย์ดินเพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์ดินทำง
กำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพสูงสำหรับนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
7. ศึกษำ วิจัย และพัฒนำในด้ำนกำรขยำยเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทำงกำรเกษตรเพื่อผลิตให้ได้เป็น
หัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำรเร่งจุลินทรีย์ต่อไป
8. ปฏิบัติหน้ำที่ในด้ำนกำรตรวจสอบวิเครำะห์คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทำงกำรเกษตร
รวมถึงกำรเก็บรักษำและกำรอยู่รอดของเชื้อจุลินทรีย์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภำพกิจกรรมของจุลินทรีย์
9. มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรให้บริกำรข้อมูล กำรจัดนิทรรศกำร และกำรสำธิตเกี่ยวกับกำรผลิตและใช้
ผลิตภัณฑ์สำรเร่งจุลินทรีย์ของกรมพัฒนำที่ดินให้แก่เกษตรกรหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั่วไป
10. ทำหน้ำที่ผู้ช่วยนักวิทยำศำสตร์ในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ตรวจสอบสมบัติทำงเคมีของดิน
สำเหตุปัญหำของดินและกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตำมมำตรกำรปรับปรุง และแก้ไขปัญหำ ของดิน
11. ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำร และในสนำม และสำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
Microsoft
12. วิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ำตำมรำยกำรดังนี้ ออกซิเจนละลำยน้ำไนโตรเจน ไนเตรด แอมโมเนีย ซัลเฟต
ฟอสเฟต คลอไรด์ คำร์บอเนตไบคำร์บอเนต ช่วยนักวิทยำศำสตร์ วิเครำะห์ดิน พืช
13. ทำหน้ำที่ผู้ช่วยนักวิทยำศำสตร์ในกำรเตรียมสำรละลำยชนิดต่ำง ๆ ในงำนตรวจสอบวิเครำะห์ชนิด
และปริมำณแร่ในดิน หิน หินผุ และดินในลักษณะธรรมชำติ โดยวิธีกำรทำงจุลสัณฐำน
14. ทำหน้ำทีผู้ช่วยนักวิทยำศำสตร์ ในกำรวิเครำะห์ธำตุอำหำรทั้งหมดในพืช ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน
รวมทั้งงำนเร่งด่วนในกำรในกำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำทำงกำรเกษตร
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15. ทำหน้ำที่ผู้ช่วยนักวิทยำศำสตร์ และวิเครำะห์งำนเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ
16. วิเครำะห์ วิจัยดิน ในห้องทดลอง ศึกษำวิจัย กำรกำหนดมำตรฐำนกำรวิเครำะห์
17. จัดทำ web page เพื่อเผยแพร่ผลงำน และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ วิจัยและปรับปรุง
ฐำนข้อมูลดิน
18. ทำหน้ำที่ผู้ช่วยนักวิทยำศำสตร์ในกำรวิเครำะห์สมบัติทำงเคมีของดิน เช่น ฟอสฟอรัส โพแตสเซียม
แคลเซียม แมกนีเซียม
19. วิเครำะห์ดิน น้ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดินในห้องปฏิบัติกำรและในหน่วยปฏิบัติกำรเคลื่อนที่
20. สนับสนุนงำน วิจัยงำน สำธิต ทดสอบ ในด้ำนดิน น้ำ พืช
21. ให้คำแนะนำ เผยแพร่ให้ควำมรู้แก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไป
อัตรำว่ำง 1 อัตรำ
ค่ำตอบแทน 18,000.- บำท
สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร
พ.ศ.๒๕๕๔
ระยะเวลำกำรจ้ำง สิ้นสุด ๓๐ กันยำยน ๒๕๕7
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ทั้ง 2 ข้อดังนี้
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ สำขำวิชำ
เกษตรศำสตร์
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 3 คือ จังหวัด
นครรำชสีมำ, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, และสุรินทร์ ก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่ำ 60 วัน

