
 
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
เรื่อง  รบัสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 

 
 

ดวยกรมพัฒนาที่ดิน  ไดมอบหมายใหสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
เพื่อจัดจางพนกังานราชการประเภททัว่ไป  ตามหนังสือกองการเจาหนาที่   ที่  กษ  0802/2468       ลงวันที่  
21 สิงหาคม  2551  ฉะนั้น   อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง 
หลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจางของพนักงาน
ราชการ  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ  2547  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เร่ือง  การ
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคณุสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดกรอบอตัรากําลัง
พนักงานราชการ  ลงวันที่  5  กุมภาพนัธ  2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้
 

1.   ชื่อตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

- ปฏิบัติงานทีส่ถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร  
คุณสมบัติท่ัวไป 

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

สมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือน 
 (5) ไมเปนผูดาํรงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 

(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิดทางอาญา  
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม
อันดีจนเปนทีรั่งเกียจของสังคม 

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

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ทั้ง  2  ขอดังนี ้

1. ตองเปนบุคคลผูมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง  อําเภอโชคชัย   อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
อําเภอโนนไทย  อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

2. มีคุณวุฒิปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาการจัดการ  การตลาด  การบัญชี การเงินและการ
ธนาคาร  

 

 
3.  การรับสมัคร 

3.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
 ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมคัรดวยตนเองไดที่สถานีพัฒนาทีด่ินนครราชสีมา   160   หมู 7   
ตําบลจอหอ  อําเภอเมือง  จงัหวัดนครราชสีมา   30310  โทรศัพท  044-371659   ตั้งแตวันที่  6 - 14  
พฤศจิกายน   2551 ในวนัและเวลาราชการ โดยผูสมัครไมเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร   

 

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   

(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   จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ  และกําหนด  วันเวลา    
สถานที่สอบสัมภาษณ    ในวันที่   21 พฤศจิกายน  2551  ณ  สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา   160  หมู 7  
ตําบลจอหอ  อําเภอเมือง  จงัหวดันครราชสมีา  30310   โทรศัพท   044- 371659  และทาง http://r03.ldd.go.th     
 

5.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะและดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี ้

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

คุณสมบัติสวนบุคคล 
- บุคลิกภาพ ทวงทีวาจาและวุฒิภาวะทางอารมณ 
- ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพริบ 
- มนุษยสัมพันธ 
- ทัศนคติและแรงจูงใจ 

100 
25 
25 
25 
25 
 
 

 
                
 
          สอบสัมภาษณ 

 
6.  เกณฑการตัดสิน 

ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวา
รอยละ  80   

 

7. ประกาศรายชื่อและการขึน้บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
 

 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร  ตามตามลําดับคะแนนสอบ 
  ณ  สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 160  หมู 7 ตําบลจอหอ  อําเภอเมอืง   จังหวัดนครราชสีมา  30310   
 โทรศพัท  044-371659   และทาง    http://r03.ldd.go.th     
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     8.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 ผูผานการเลือกสรรจะตองทาํสัญญาจางตามที่  สํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 3  กําหนด 
 

     ประกาศ  ณ  วนัที่   28   ตุลาคม   2551 
                                                                                 

       
           ( นายมโน   พงษสามารถ ) 

                                                                    ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


