ประกาศสำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต ๔
เรือ่ ง รับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป
ด้วยกรมพัฒ นาทีด่ นิ ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒ นาทีด่ นิ เขต ๔ ดำเนิน การสรรหาและ
เลือ กสรรบุค คลเพือ่ จัด จ้า งเป็น พนัก งานราชการประเภททัว่ ไป ฉะนัน้ อาศัย อำนาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริห ารพนักงาบราชการ เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญ ญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กัน ยายน ๒๕๕๒ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือ่ ง การกำหนดลักษณะงานและคุณ สมนัดเิ ฉพาะของกลุม่ งานและ
การจัดกรอบอัตรากำลังพนัก งานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับ สมัครบุคคลเพือ่
เลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชือ่ ตำแหน่ง กลุม่ งาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร กลุม่ งาน เทคนิคทัว่ ไป จำนวน ๑ อัตรา
รายละเอียดตำแหน่งปรากฏอยูใ่ นรายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

เลือกสรร

๒. คุณสมบัตทิ ว่ั ไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งของผูม้ สี ทิ ธิสมัครเช้ารับการ
๒.๑ คุณสมบัตทิ ว่ั ไป

(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตา่ํ กว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็น ผูม้ กี ายทุพ พลภาพจบไม่ส ามารถปฏิบ ตั หิ น้าทีไ่ ด้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟ้นเพือ่ นไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผูเ้ คยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงทีส่ ดุ ให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็น ผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอืน่ ชองรัฐ

หมายเหพ ผูท้ ผ่ี า่ นการเลือกสรรในวันทีท่ ำสัญ ญาจ้าง จะต้องไม่เป็นช้าราชการ

หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาบหรือลูกจ้างของหน่วยงานอืน่ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิน่ และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึง่ ออกให้1ม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคทีต่ อ้ งห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มายืน่ ด้วย

-๒-

๒.๒ คุณสมบดเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผูส้ มัค รต้อ งมีค ณ
ุ สมบัต เิ ฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง ตามทีร่ ะบุไว้ในรายละเอีย ด
เกีย่ วกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้

๓. การรับสมัคร

๓.๑ ผูส้ มัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เบ็ตไต้เพียงคเงเดียวเท่านัน้
๓.๒ ผูป
้ ระสงค์จะสมัครสอบ สมัครไต้ท างอิน เตอร์เบ็ต ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบต้ ติ ามชัน้ ตอบทีก่ ำหนด
{๑) ให ผ้ สู้ ม คั รส อ บ เข า้ ไป ท เ่ี ว บ็ ไ ซ ต ์ http://ld d ^.th aijo b jo b .co m
เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไปในสำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต ๔”
{๒) ให้ผสู้ มัครสอบเลือกหัวข้อย่อย “อัปโหลด (upload) รูป ถ่า ย” โดยกรอก
เลขประจำตัวประชาซน ๑๓ หลัก เพือ่ อัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม'สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ X ๑.๕ นิว้ (ประ๓ทของไฟล์เป็น JPG ความละเอียดประมาณ ๔0 - ๑๐0 KB)

รูปถ่ายทีอ่ ปั โหลดจะปรากฏบนใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ

(๓) ให้ผสู้ มัครสอบกรอกข้อความในใบสมัครให้ถกู ต้อง ครบถ้วน
(๔) ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาซน) ให้โดยอัต โนมัต ิ ให้ผ สู้ มัค รพิม พ์แ บบฟอร์ม การชำระเงิน ลงในกระดาษขนาด A๔
จำนวน ๑ แผ่น หรือหากไม,มีเครือ่ งพิมพ์ในขณะนัน้ ให้บนั ทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสือ่ บันทึกข้อมูล
ในกรณีท ไ่ี ม่ส ามารถพิม พ์แบบฟอร์ม การชำระเงิน หรือ บัน ทึก ข้อ มูล ไต้ ผูส้ มัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสือ่ บันทึกข้อมูลใหม่ไต้อกี แต่จะไม่สามารถ

แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครคเงแรกทีส่ มบูรณ์แล้วได้

๓.๓ การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระไต้ ๓ ซ่องทาง คือ
(๑) การชำระเงิน ผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
(Teller Paym ent)
ให้ผ สู้ มัค รสอบนำแบบฟอร์ม การชำระเงิน ตามข้อ ๓.๒ (๔) ไปชำระเงิน
ทีเ่ คาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่
๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ภายในวัน และเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บ หลักฐานการชำระเงิน ไว้ดว้ ย ทัง่ นี้
ผูส้ มัครต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถกู ต้อง ให้รบี ติดต่อ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซบ) สาขาทีช่ ำระเงินภายใน ๒๔ ชัว่ โมง หลังจากทีช่ ำระเงิน
(๒) การชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน)
ผูส้ มัครสอบซึง่ มีบญ
ั ชีธนาคารกรุงไทยทีไ่ ต้ลงทะเบียน (register) ขอใช้บริการ
Krungthai NEXT แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยชำระเงินไต้ตง้ั แต่วนั ที่
๒๘ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ มีน าคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. และให้พ มิ พ์ห น้ายืน ยัน
การชำระเงิน จากระบบเก็บ ไว้เป็น หลัก ฐานด้วย

-๓(๓) การชำระเงินผ่านทางเครือ่ ง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซบ)
ผูส้ มัครสอบทีม่ บี ตั ร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) สามารถ
เลือ กชำระเงิน ผ่านเครือ่ ง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) โดยนำแบบฟอร์ม การชำระเงิน จาก
ระบบไปทำรายการชำระเงินผ่านเครือ่ ง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) โดยเลือกประเภทบริการ
“บริการอืน่ ๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค อืน่ ๆ” และเลือก “กรมพัฒนาทีด่ นิ ”
โดยให้ปฎิบตี ติ ามขัน้ ตอนทีร่ ะบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ตง้ั แต่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่
๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ภายใบเวลา ๒๒.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
๓.๔ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๒00 บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริก ารอิน เทอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกินจำนวน
๓0 บาท ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ซ่องทางการชำระเงิน

ทัง้ บี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมือ่ ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบการสมัคร
สอบเรียบร้อยแล้ว และเมือ่ สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามข้อ ๓.๓ แล้ว
จะไม่คนี งินค่าธรรมผียมในการสมัครสอบใม่ว'่ ฑฒีใดๆ ทัง้ สัน
๓.๕ ผูส้ มัครทีช่ ำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รบั เลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ
๓.๖ พิมพ์บตั รประจำตัวสอบ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑@มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นตันไป
เมือ่ สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต ๔ ประกาศรายซือ่ ผูส้ มัครสอบแล้ว ให้ผสู้ มัครสอบ
เข้าไปทีเ่ ว็บไซต์ http://lddo^thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับ สมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็น พนักงาน
ราชการทัว่ ไปในสำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต ๔” เพือ่ พิมพ์บตั รประจำตัวสอบ พร้อมลงลายมือซือ่ และนำไป

แสตงต่อเจ้าหน้าทีค่ มุ สอบในวันสอบข้อเขียน ห้ามติดรูปถ่าย ใช้เฉพาะรูปทีอ่ ปโหลด (upload) เท่านัน้

ทัง้ บี้ บัต รประจำตัวสอบถือเป็น เอกสารสำคัญ ทีต่ อ้ งนำไปแสดงตนเพือ่
ใช้ในการเข้าห้อ งสอบ หากไม่มบี ตั รประจำตัวสอบจะไม,ได้รบั อนุญ าตให้เข้าสอบ และแม้วา่ มีบ ตั ร
ประจำตัวสอบ แต่หากรูปถ่ายทีป่ รากฏบนบัตรประจำตัวสอบไม่เป็นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว้ใบข้อ ๓.๒ (๒)
ให้ถอื เป็นความบกพร่องของผูส้ มัครสอบ และจะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าสอบเซ่นเดียวกัน
๔. เงือ่ นไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผูส้ มัครสอบจะต้องเป็นผูม้ วื ฒ
ุ กิ ารศึกษาตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ของผูม้ สื ทิ ธิสมัครสอบ'ใน'ขอ้ ๒.๒ โดยต้องเป็น ผูส้ ำเร็จการศึก ษาและได้รบั การอนุม ตั จิ ากผูม้ อื ำนาจอนุม ตั ิ
ภายในวัน ปิด รับ สมัค รสอบ คือ วัน ที่ ๔ มีน าคม ๒๕๖๕ ทัง้ นี้ การสำเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต ร
ประกาศนียบัต รของสถานศึก ษาใด จะถือ ตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบีย บเกีย่ วกับ การสำเร็จ การศึก ษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์
๔.๒ การสมัครสอบตามขัน้ ตอนข้างต้น ถือว่าผูส้ มัครเป็น ผูล้ งลายมือซือ่ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลตังกล่าว ตามพระราซบัญ ญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ และทีแ่ กัไข
เพิม่ เติม ตังนัน้ หากผูส้ มัครจงใจกรอกข้อมูลอัน เป็น เท็จ อาจมีค วามผิด ฐานแจ้งความเท็จต่อ เจ้าพนัก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗

๔.๓ ผูส้ มัครสอบต้องรับผิดชอบใบการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ
ตรงตามประกาศรับ สมัครสอบและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถกู ต้องครบถ้วนตรงตามความเป็น จริง
ใบกรณีทม่ี คี วามผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานชึง่ ผูส้ มัครสอบนำมายืน่ ไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบสำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต ๔ จะถือว่าผูส้ มัครสอบเป็นผูข้ าดคุณสมบัติ
ในการสมัค รสอบครัง้ บีม้ าตัง้ แต่ต น้ และจะไม'คืน ค่าธรรมเนียมใบการสมัครสอบ ทัง้ บี้ ในกรณีผสู้ มัคร
ยืน่ เอกสารปลอมสำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต ๔ จะดำเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย
และกรณีเลขประจำตัวประซาขนทีใ่ ข้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพือ่ เข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีซอ่ื -นามสกุล ของผูส้ มัครสอบไม่ตรงกับข้อมูล
หลักฐานการแสดงตนเพือ่ เข้าห้องสอบผูส้ มัครต้องมีหลักฐานอืน่ ทีท่ างราชการออกให้1ปยืนยันมิฉะนัน้ จะไม่มสี ทิ ธิ
เข้าห้องสอบ

๕. การประกาศรายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมิน
สำนัก งานพัฒ นาทีด่ นิ เขต ๔ จะประกาศรายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับ การประเมิน ความ!
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ QS มีนาคม ๒๔๖๔
ทางเว็บไซต์ http//vwvw.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือเข้าทีเ่ ว็บไซต์
h ttp s://ld d ๐๔.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป
ใบสำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต ๔” หรือเข้าทีเ่ ว็บไซต์ http:/7k^.[dd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน”

๖. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร

หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรรแบ่งออกเป็นการประเมินความ!ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครัง้ ที่ ๑ และครัง้ ที่ ๒ ตังบี้
๖.๑ ประเมินความ!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๑ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
(ทดสอบโดยวิธกี ารสอบข้อเขียน)
ผูส้ มัครสอบต้องเข้ารับประเมินความ!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๑
ตามทีก่ ำหนดไว้ในรายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครสอบ แบบท้ายประกาศบี้
๖.๒ ประเมินความ!ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๒ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
(ทดสอบโดยวิธกี ารสอบสัมภาษณ์) รายละเอีย ดปรากฏอยูใ่ นรายละเอีย ดเกีย่ วกับ การรับ สมัค ร แนบท้าย
ประกาศบี้
โดยจะประเมินความ!ความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพทัว่ ไปและทัศนคติ
โดยวิธกี ารสัมภาษณ์จากประวัตสิ ว่ นตัว ประวิต การศึก ษา ประวัต กิ ารทำงาน ประสบการณ์ ห่วงที-วาจา
อุปนิสยั อารมณ์ทศั นคติ การปรับตัวเข้ากับผูร้ ว่ มงานสังคมและสิง่ แวดล้อมความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบบุคลิกภาพ พฤติกรรม รวมทัง้ ความประพฤติและมาตรฐานทางจริยธรรมทีถ่ กู ต้องดีงามของผูเ้ ข้ารับ
การประเมิน เพือ่ ให้ได้บคุ คลทีม่ คี ณ
ุ ธรรมจริยธรรมความ!ความสามารถ ความประพฤติเหมาะสม มีคณ
ุ สมบัติ
ใบการเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีด่ ี และทักษะสมรรถนะและอืน่ ๆ ทีจ่ ำเป็นสำหรับตำแหน่ง

ทัง้ นี้ จะประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๑ ก่อน และเมือ่ สอบ
ผ่านการประเมิน ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๑ แล้ว จึง จะมีส ทิ ธิเข้าประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครัง้ ที๒
่ ในภายหลัง (แต่ถ า้ หากผูส้ มัค รมีจ ำนวนน้อ ย อาจดำเนิน การ
ประเมิน สมรรถนะครังที่ ๒ ในวัน เดีย วกัน ทัง้ นีฃ้ น้ึ อยูก่ บั จำนวนผูส้ มัค ร) โดยจะประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิ
ประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๒ ทางเว็บไซต์ http://w w w .ldd.go.th เลือกหัวข้อ
“ข่าวรับ สมัค รงาบ” หรือเข้าทีเ่ ว็บ ไซต์ https://lddos:.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับ สมัครบุคคลเพีอ่
เล อื ก ส ร ร เป น็ พ น กั งาน ร าช ก าร ท ว่ั ไ ป ใน ส าน กั งาน พ ฒ
ั น าท ด่ี นิ เข ต ๔" ห รือ เข า้ ท เ่ี ว็บ ไซ ต ์
http://ros:.[dd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน”
(สอบสัมภาษณ์)

๗. เอกส ารและห ลัก ฐาน ท ต่ี อ้ งยืน่ ใน วัน เข้า รับ ก ารป ระเม นิ ส ม รรถน ะครัง้ ท ่ี ๒

๗.® ใบสมัครทีพ่ มิ พ์จากอินเตอร์เบ็ต พร้อมลงลายมือชือ่ ในใบสมัครให้ครบถ้วน
๗.๒ สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบีย นแสดงผลการศึก ษา (Transcript of
Records) ทีแ่ สดงว่าเป็น ผูม้ วี ฒ
ุ กิ ารศึก ษาตรงตามประกาศรับ สมัครของตำแหน่งทีส่ มัครสอบโดยต้องสำเร็จ
การศึกษาและได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี ำนาจอนุมตั ภิ ายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทัง้ นี้ ผูท้ จ่ี ะถือว่าเป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขัน้ ประกาศบียบัตรฃองสถานศึกษาใดนัน้
จะถือ ตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบีย บทีเ่ กีย่ วกับ การสำเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต รของสถานศึก ษานัน้ ๆ
เป็น เกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาหรือใต้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี ำนาจอนุมตั ภิ ายในวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
คือวันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๖๕ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืน่ พร้อมใบสมัครสอบไต้ ก็
ให้น ำหนังสือรับ รองคุณ วุฒ ทิ ส่ี ถานศึก ษาออกให้โดยระบุส าขาวิชาทีส่ ำเร็จการศึก ษาและวัน ทีท่ ใ่ี ต้รบั อนุม ตั ิ
ประกาศนียบัตรซึง่ จะต้องอยูภ่ ายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายืน่ แทน
๗.๓ ให้แสดงบัต รประจำตัวประซาซน หรือ สำเนาบัตรประซาซน และทะเบียนบ้าน
หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ต่อเจ้าหน้าที่
๗.๔ สำเนาหลักฐานอืน่ ๆ เข่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลีย่ นชือ่ - ชือ่ สกุล (ในกรณีชอ่ื ชือ่ สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทัง้ นี้ โนสำเนาเอกสารทุก ฉบับ ให้ผ สู้ มัค รเขีย นคำรับ รองว่า “สำเนาถูก ต้อ ง” และ
ลงลายมือ ชือ่ วับ เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับ ใวัม มุ บนต้านขวาของสำเนาเอกสารทุก หน้า
หมายเหตุ ผูท้ ไ่ี ดัฃ บ้ึ บัญ ชีเมือ่ จะใต้ร บั การจัด จ้างเป็น พนัก งานราชการจะต้อ งนำ
ใบรับ รองแพทย์ ซึง่ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือ น และแสดงว่าไม่เป็น โรคทีต่ อ้ งห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้ว ยโรค
พ.ศ.๒๕๕๓ ซึง่ ได้แก่
- วัณ โรคในระยะแพร่กระจายเชือ้
- โรคเท้าข้างในระยะทีป่ รากฏอาการทีเ่ ป็นทีร่ งั เกียจแก่สงั คม
- โรคติดยาเสพติดให้[ทษ
- โรคพิษสุราเรือ้ รัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรือ้ รังทีป่ รากฏอาการเด่น ซัดหรือรุน แรงและเป็น อุป สรรค
ต่อการปฏิบต้ งิ านในหน้าทีต่ ามที่ ก.พ. กำหนด

อนึง กรณีท ตี รวจพบภายหลังว่าหลัก ฐานและเอกสารการสมัค รสอบ หรือคุณ สมบัต ิ
การสมัครสอบไม่ถกู ต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนัก งาบพัฒ นาทีด่ นิ เขต ๔ จะถือ ว่า
ผูส้ มัครสอบเป็นผูข้ าดคุณสมบัตใิ นการสมัครสอบครัง้ บีต้ ง้ั แต่ตน้ และจะไม1มีสทิ ธิไต้รบั การบรรจุและแต่งตัง้
หรือเรียกร้องใดๆ ทัง้ สิน้

๘. เกฌทํการตัดสิน

ผูท้ จ่ี ะถือ ว่าเป็น ผูผ้ า่ นการเลือ กสรรจะต้อ งเป็น ผูท้ ไ่ี ต้ค ะแนนใบการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครัง้ ไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ ๖0
ผูท้ จ่ี ะถือว่าเป็นผูม้ สี ทิ ธีเ้ ข้ารับการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครัง้ ที่ ๒ จะต้องเป็นผูท้ ส่ี อบไต้คะแนนในการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครัง้ ที่ ๑
ไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ ๖0
การจัด จ้า งจะเป็น ไปตามลำดับ คะแนนทีส่ อบไต้ กรณ ที ม่ี กี ารประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ ๒ ครัง้ จะเรีย งลำดับ ทีจ่ ากผูท้ ไ่ี ต้ค ะแบบการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทัง้ ๒ ครัง้ รวมกับมากกว่าเป็นผูอ้ ยูใ่ นลำดับทีส่ งู กว่า ถ้าไต้คะแนนเท่ากัน
จะให้ผทู้ ไ่ี ต้คะแนนจากการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครัง้ ที่ ๒ มากกว่าเป็นผูอ้ ยูใ่ นลำดับ
ทีส่ งู กว่า และหากคะแนนใบการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครัง้ ที' ๒ เท่ากัน จะให้ผูไ้ ต้รับ
หมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผูอ้ ยูใ่ นลำดับทีส่ งู กว่า

๙. การประกาศรายซือ่ และการขึน้ บัญชีรายชีอ่ ผูผ้ า่ นการเลือกสรร

สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต ๔ จะประกาศรายขือ่ ผูผ้ า่ นการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ
ทางเว็บไซต์ http//vwwv.ldd.§o.th เล ือก ห ัวข ้อ “ข ่ า ว ร ั บ ส ม ั ค ร ง า น ” หรือเข้าที่เว็บไซต์
https://lddo^thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับ สมัครบุคคลเพือ
่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไปใน
สำนักงานพัฒ นาทีด่ นิ เขต ๔” หรือเข้าทีเ่ ว็บไซต์ http://rc^.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” โดยบัญชี
รายขือ่ ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิน้ ผลไป เมือ่ เลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วบั ขึน้ บัญชี หรือนับแต่วนั
ประกาศรับสมัครในตำแหน่งทีม่ ลี กั ษณะงานเดียวกับนื[้ หม่แล้วแต่กรณี

๑0. การจัดทำสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการเลือกสรร
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ กำหนด
สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต ๔ ดำเนินการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุตธิ รรม ดังบัน้ หากมีผใู้ ดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะไต้ หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันบีโ้ ปรดอย่าไต้หลงเชือ่ และแจ้งให้
อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ ทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายศรจิตร ศรีณรงค์)
ผูอ้ ำนวยการสำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต ๔

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
(แนบท้ายประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ลงวับที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔)
ตำแหน่งเจ้าพนักงาบการเกษตร กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา ดังนี้
- ฝ่ายวิชาการเพือ่ การพัฒ นาทีด่ นิ สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ร้อยเอ็ด

ลักษณะงานที่จะไท้ปฏิบัติ ปฏิบต้ งิ านอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง ดังนี้
๑. รวบรวมข้อมูลวัส ดุการเกษตร เพือ่ ใข้ในวิจยั การใข้ท ด่ี น
ิ ในระบบผลิตพืชอิน ทรีย์ ตามนโยบาย

ชองรัฐบาลเพือ่ ให้เป็นอาหารทีปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง
๒. รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับงานวิจยั เพือ่ ใช้ศกึ ษาค้นคว้าทดลอง
๓. ปฏิบต้ งิ านเกีย่ วกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์ดนิ นํา้ พืช
๔. รวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรดิน นีา้ เพือ่ วางแผนการเกษตรในพืน้ ทีเ่ กษตรแข่งขันและพอเพียง
๔. รวบรวมข้อ มูล ด้านการเกษตรทีเกีย่ วข้อ งกับ การเพาะปลูก ให้เหมาะสมกับ ลัก ษณะดิน และนํา้
ภูม อิ ากาศ
๖. ปฏิบต้ งิ านวิชาการด้านการพัฒ นาทีด่ นิ เข่น งานทดสอบ สาธิตการพัฒนาทีด่ นิ
๗. ทำหน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยวิทยากรถ่ายทอดความรูแ้ ก,หมอดินอาสา เกษตรกร และเจ้าหน้าทีช่ องรัฐ ทัง้
หน่วยงานชองรัฐและหน่วยงานอืน่ ๆ
๘. ปฏิบต้ งิ านในห้องปฏิบตั กิ ารในการวิเคราะห์สมบัตทิ างเคมีชองดิน
๙. ออกปฏิบตั งิ านวิเคราะห์ดนิ เคลือ่ นทีต่ ามจังหวัดต่างๆ
๑๐.ปฏิบต้ งิ านอืน่ ๆ ทีเกีย่ วข้องตามทีใ่ ด้รบั มอบหมาย

ค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรือ่ ง สิทธิประโยชน์ชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๔๔๔

ระยะเวลาการจ้าง สิน้ สุด ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔
คุณสมบัดเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผูส้ มัครจะต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งทัง้ ๒ ข้อ ดังนี้
๑. ต้องเป็นผูม้ รี ายซือ่ ในทะเบียนบ้าน ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบชองสำนักงานพัฒ นาทีด่ นิ เขต ๔
ใต้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และนครพนม
๒. คุณ วุฒ ปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ในสาชาวิช าเกษตรศาสตร์ท กุ สาขา หรืออนุปริญญา
หลักสูตร ๓ ปีตอ่ จากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาชาวิชาเกษตรศาสตร์
ทัง้ นี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒติ ามที่ ก.พ.รับรอง ใด้ทเ่ี ว็บใซต์ http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/index.html

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ทดสอบเพีอ่ วัดความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ โดยวิธกี ารสอบข้อเขียน (คะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ความรูเ้ กีย่ วกับ นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒ นาทีด่ นิ บทบาทหน้าที่
ภารกิจ
(๒) ความรูเ้ กีย่ วกับ งาบการเกษตรและการพัฒ นาทีด่ นิ เซ่น ความรูท้ ว่ั ไปทางการเกษตร การอบุรกั ษ์
ดินและ'นา การจัด การดิน การปรับปรุงบำรุงดิบ การวางแผนการใช้ท ด่ี นิ และการใช้ผลิตภัณ ฑ์
ทางการเกษตรทีเ่ กีย่ วช้องกับกรมพัฒ นาทีด่ นิ เป็นต้น

หลักสูตรและวิธีกๆรูประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ทดสอบเพือ่ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ความรู้ ความสามารถ
(๒) สมรรถนะ
(๓) บุคลิกภาพทัว่ ไปและทัศนคติ

