
 
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
เรื่อง  รบัสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 

 
 

ดวยกรมพัฒนาที่ดิน  ไดมอบหมายใหสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
เพื่อจัดจางพนกังานราชการประเภททัว่ไป  ตามหนังสือกองการเจาหนาที่   ที่  กษ  0802/1066   ลงวันที่  17 
เมษายน  2551   และที่ กษ 0802/641    ลงวันที่   25   มีนาคม  2551   ฉะนั้น   อาศยัอํานาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง หลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาราชการ  
และแบบสัญญาจางของพนกังานราชการ  ลงวันที่  5  กมุภาพันธ  2547  และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เร่ือง  การกาํหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคณุสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
และการจดักรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  ลงวันที่  5  กุมภาพนัธ  2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรร  โดยมีรายละเอยีดดังตอไปนี ้
 

1.   ชื่อตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 
1.1  ตําแหนงเศรษฐกร  

- ปฏิบัติงานทีก่ลุมวางแผนการใชที่ดิน สพข.3 
1.2  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติงานที่ 
 - สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 
 - สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย 
 - สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร 
  

รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกีย่วกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี ้
 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร  
คุณสมบัติท่ัวไป 

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายไุมต่าํกวา  18  ป 
(3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือน 
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 (5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 

(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิดทางอาญา  
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม
อันดีจนเปนทีรั่งเกียจของสังคม 

(7)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
  

หมายเหต ุ    ผูที่ผานการเลือกสรรในวนัที่ทําสัญญาจาง  จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกจิ  หรือพนกังานหรือลูกจางของสวน
ราชการทองถ่ิน  และจะตองนําใบรับรองแพทย  ซ่ึงออกใหไมเกิน  1  เดือน  และแสดงวาไมเปนโรคที่
ตองหามตามกฎ  ก.พ.  ฉบับที่  3  (พ.ศ. 2535)  มายื่นดวย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกีย่วกับการรับสมัครแต

ละตําแหนง  แนบทายประกาศนี้ 
 

3.  การรับสมัคร 
3.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

 ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมคัรดวยตนเองไดที่ฝายบรหิารทัว่ไป   สํานักงานพฒันาที่ดนิเขต 3   
64   หมู 7   ตําบลจอหอ   อําเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา   30310   หรือ   Down load   ใบสมัครไดจาก  
http://r03.ldd.go.th/News/new_data/20080507_job/job.pdf   ตั้งแตวันที่  20  พฤษภาคม  2551  ถึงวันที่  10  
มิถุนายน  2551  ในวนัและเวลาราชการโดยผูสมัครเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร  100  บาท 

 

3.2 หลักฐานที่ตองยืน่พรอมใบสมัคร  
(1)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด 1.5 x 2   นิ้ว  โดยถายไมเกิน  1 ป 

(นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป 
(2)  สําเนาแสดงผลการศึกษา  และระเบยีนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับ

ตําแหนงที่สมคัร  จํานวนอยางนอย  2  ฉบบั โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
ภายในวันปดรับสมัคร  คือ  วันที่   10  มิถุนายน  2551 

(3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบยีนบาน  จํานวนอยางละ  1  ฉบบั 
(4)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เชน  ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน  

ช่ือ – นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ  1  ฉบับ 
 

ท้ังนี ้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมคัรเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 
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3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

  ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา   เปนผู
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมคัร  พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีที่มคีวาม
ผิดพลาดอันเกดิจากผูสมัคร  ไมวาดวยเหตใุด ๆ หรือวุฒกิารศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมคัรอันมี
ผลทําใหผูสมคัรไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสาํหรับผูนั้น 
 

4. การประกาศรายชื่อผูมีสทิธิรับการประเมินสมรรถนะและกําหนด วัน เวลาสถานที่ ในการประเมิน
สมรรถนะ 
 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนด วนั
เวลา    สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ   ในวนัที่   20  มิถุนายน  2551   ณ  ฝายบรหิารทั่วไป   สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 3  64  หมู 7  ตําบลจอหอ  อําเภอเมือง  จงัหวัดนครราชสีมา  30310 และทาง 
http://r03.ldd.go.th  
 

5.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ  และดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.  ความรู 
1.1  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
 
2.  คุณสมบัตสิวนบุคคล 
2.1  บุคลิกภาพ  ทวงทีวาจา  และวุฒภิาวะอารมณ 
2.2  ความคิดริเร่ิม  และปฏิภาณไหวพริบ 
2.3  มนุษยสัมพันธ 
2.4  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 

100 
100 

 
100 
25 
25 
25 
25 
 

 
     สอบขอเขียน 
 
 
 
     สอบสัมภาษณ 

รวม 200  
 

กรมพัฒนาที่ดนิ  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ดังนี ้
1.  ประเมินสมรรถนะ  คร้ังที่ 1  ในขอ  1  กอน 
2. ผูผานการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1  ดังกลาวจะตองเขารับการประเมินสมรรถนะที่ 2  ในครั้ง
ที่ 2  ตอไป 
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6.  เกณฑการตัดสิน 

ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละครั้ง
ไมต่ํากวารอยละ  60  และผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  คร้ังที่  2  จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนใน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่  1  ไมต่ํากวารอยละ  60 

 

การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได 
 

7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  ณ  ฝาย
บริหารทัว่ไป สํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 3  และทาง   http://r03.ldd.go.th โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวใหเปนอัน
ยกเลิกหรือส้ินผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด   1   ป   นับแตวันขึ้นบญัชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครใน
ตําแหนงที่มีลักษณะงานเดยีวกันนี้ใหมแลวแตกรณ ี
 

8.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 ผูผานการเลือกสรรจะตองทาํสัญญาจางตามที่  สํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 3  กําหนด 
 
     ประกาศ  ณ  วนัที่  14  พฤษภาคม   2551 
 
 

           ( นายมโน   พงษสามารถ ) 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
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รายละเอียดเกีย่วกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรบัสมัครพนักงานราชการทั่วไป  ลงวันที่    14  พฤษภาคม  2551 

------------------------------------------- 
1. ตําแหนง  เศรษฐกร 

กลุมงานบริหารทั่วไป 
1.1 ช่ือตําแหนง  เศรษฐกร  ( ปฏิบัติงานกลุมวางแผนการใชที่ดิน สํานกังานพัฒนาที่ดนิเขต 3 ) 

 
ขอบขายของงานที่ปฏิบัต ิ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง  ดังนี ้
- ปฏิบัติงานเกีย่วกับการศึกษา  สํารวจ  วิเคราะหขอมูลภาวะเศรษฐกจิและสังคม  เพื่อวางแผนการใช
ที่ดิน  ในระดบัไรนา  หรือการพัฒนาที่ดินในรูปแบบตาง ๆ  

 
 
อัตราวาง   1 อัตรา 
คาตอบแทน   9,530 บาท 
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจาง  1 ป 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ทั้ง  2  ขอดังนี ้

1. ตองเปนบุคคลผูมีภูมิลําเนาและที่พักอยูในจังหวดัที่จะบรรจุ 
2. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างดานเศรษฐศาสตร 
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รายละเอียดเกีย่วกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรบัสมัครพนักงานราชการทั่วไป  ลงวันที่   14   พฤษภาคม  2551 

------------------------------------------ 
1. ตําแหนง  นักวิชาการเกษตร 

กลุมงานบริหารทั่วไป 
 ช่ือตําแหนง  นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติงาน 

- สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา  7 อัตรา 
- สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย  4 อัตรา 
- สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร  1 อัตรา 

  
 ขอบขายงานทีป่ฏิบัต ิ ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดงันี้ 

1. สาธิตการพัฒนาที่ดิน  การผลิตพันธุพืช  เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 
2. ปฏิบัติงานวิชาการดานการพฒันาที่ดิน  เชน  งานทดสอบ  สาธิตการพัฒนาที่ดิน 
3. เปนวิทยากรถายทอดความรูแกหมอดินอาสา  เกษตรกร  และเจาหนาทีข่องรัฐในหนวยงาน

ของรัฐทั้งในหนวยงานเดยีวกันและหนวยงานอื่น ๆ  
4. ศึกษา  คนควา  ทดลอง  วิเคราะหและวิจยั  เกี่ยวกับการสํารวจดิน  การปรับปรุงพันธพืช  

เกษตรทฤษฎใีหม  เกษตรยั่งยืน  การขยายพันธุหญาแฝก  ฯลฯ 
5. ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ตามรูปแบบการพัฒนาทีด่ินที่ไดรับมอบหมาย  ทั้งในสวนกลางหรอืสวน

ภูมิภาค  หรืองานตามแผนยทุธศาสตรของจังหวดั 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

 
 

อัตราวาง   12 อัตรา 
คาตอบแทน   9,530 บาท 
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 

 ระยะเวลาการจาง  1 ป 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ทั้ง  2  ขอดังนี ้
1. ตองเปนบุคคลผูมีภูมิลําเนาและที่พักอยูในจังหวดัที่จะบรรจุ 
2. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างดานการเกษตร  ทางวิทยาศาสตรที่ใชใน 

การเกษตร 


