ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ดวยกรมพัฒนาที่ดิน ไดมอบหมายใหสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
เพื่อจัดจางพนักงานราชการประเภททัว่ ไป ตามหนังสือกองการเจาหนาที่ ที่ กษ 0802/203 ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ 2552 และที่ กษ 0802/402 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑวธิ ีการเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะของกลุม งานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
1.1 ตําแหนงนักวิทยาศาสตร
- ปฏิบัติงานทีก่ ลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
1.2 ตําแหนงเจาหนาทีแ่ ผนที่ภาพถาย
- ปฏิบัติงานทีฝ่ ายสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 3
รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทวั่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมตา่ํ กวา 18 ป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
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(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม
อันดีจนเปนทีร่ ังเกียจของสังคม
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวน
ราชการทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่
ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นดวย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัคร
แตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ฝายบริหารทัว่ ไป สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 3
64 หมู 7 ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 หรือ Down load ใบสมัครไดจาก
http://r03.ldd.go.th และทาง www.ldd.go.th ตั้งแตวนั ที่ 20 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2552
ในวันและเวลาราชการ โดยผูสมัครมีสิทธิสมัครสอบไดเพียงตําแหนงเดียวเทานั้น
3.2 คาธรรมเนียมการสอบ
ผูสมัครสอบจะตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ จํานวน 100 บาท
คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให เวนแตกรณีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
3.3 หลักฐานทีต่ องยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถายไมเกิน 1 ป
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาแสดงผลการศึกษา(ภาษาไทย) และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหนงทีส่ มัคร จํานวนอยางนอย 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรบั อนุมัติ
จากผูมอี ํานาจภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ 28 เมษายน 2552
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชอื่ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
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3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒขิ องตําแหนงที่สมัคร
อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนนั้
4. การประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิรับการประเมินสมรรถนะและกําหนด วัน เวลาสถานที่ ในการประเมิน
สมรรถนะ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด วัน
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ณ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงาน
พัฒนาที่ดนิ เขต 3 64 หมู 7 ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 ทาง http://r03.ldd.go.th
และทาง www.ldd.go.th
5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
1. ความรู
1.1 ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง

คะแนนเต็ม
100
100

2. คุณสมบัตสิ วนบุคคล
2.1 บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา และวุฒภิ าวะอารมณ
2.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
2.3 มนุษยสัมพันธ
2.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ

100
25
25
25
25

รวม

200

วิธีการประเมิน
สอบขอเขียน

สอบสัมภาษณ

6. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละครั้ง
ไมต่ํากวารอยละ 60
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
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7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ านการเลือกสรร
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ ฝาย
บริหารทัว่ ไป สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 3 หรือทาง http://r03.ldd.go.th และทาง www.ldd.go.th โดยบัญชี
รายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ป นับแตวนั ขึ้นบัญชีหรือนับ
แตวนั ประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนีใ้ หมแลวแตกรณี
8. การจัดทําสัญญาจางผูผา นการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่ สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 3 กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2552

( นายมโน พงษสามารถ )
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
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รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 26 มีนาคม 2552
------------------------------------------1. ตําแหนง นักวิทยาศาสตร
กลุมงานบริหารทั่วไป
1.1 ชื่อตําแหนง นักวิทยาศาสตร ( ปฏิบัติงานกลุมวิเคราะหดนิ สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 3 )
ขอบขายของงานที่ปฏิบัติ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังนี้
(1) วิเคราะหดิน น้ํา พืช และวัสดุปรับปรุงดินในหองปฏิบัติการและในหนวยปฏิบัติการ
เคลื่อนที่อยางมีมาตรฐานทางวิทยาศาสตร
(2) สนับสนุนงานวิจัย งานสาธิต ทดสอบ ในดานการปรับปรุงบํารุงดิน
(3) ปฏิบัติงานใหคําแนะนํา เผยแพรใหความรูแ กเกษตรกร และบุคคลทั่วไป
(4) จัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร และประชาสัมพันธงานของกลุม
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
อัตราวาง
คาตอบแทน
สิทธิประโยชน
ระยะเวลาการจาง

1
อัตรา
9,530 บาท
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
1
ป

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ทั้ง 3 ขอดังนี้
1. ตองเปนบุคคลผูมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 คือ จังหวัด
นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย, และสุรินทร
2. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้ างดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป
วิทยาศาสตรการอาหาร เคมี โรคพืช ชีววิทยา เภสัชศาสตร เคมีเทคนิค ชีวเคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ ธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา วิศวกรรมเคมี
3. เพศชาย
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รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 26 มีนาคม 2552
-----------------------------------------1. ตําแหนง เจาหนาที่แผนทีภ่ าพถาย
กลุมงานบริหารทั่วไป
ชื่อตําแหนง เจาหนาทีแ่ ผนที่ภาพถาย (ปฏิบัติงานฝายสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 3)
ขอบขายงานทีป่ ฏิบัติ ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
1. ตรวจสอบและถายทอดแนวเขตปาไมถาวรตามมติ ครม.
2. จัดทําแผนทีก่ ารจําแนกประเภทที่ดินฉบับปรับปรุง
3. ปรับปรุงแผนที่การจําแนกประเภททีด่ ินในระบบดิจิตอล
4. จัดเตรียม จัดเก็บ และใหบริการขอมูลแผนที่ตนฉบับ 1:50,000
5. นําเขา ตรวจสอบ แกไข ประสานงานขอมูล แนวเขตปาไมถาวร ขอมูลแผนที่ลายเสนใน
ระบบคอมพิวเตอร
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

อัตราวาง
1
อัตรา
คาตอบแทน
9,530 บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง
1
ป
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ทั้ง 2 ขอดังนี้
1. ตองเปนบุคคลผูมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 คือ
จังหวัด นครราชสีมา, ชัยภูม,ิ บุรีรัมย, และสุรินทร
2. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้ างภูมิศาสตร วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสํารวจ
และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

