
  

 

  
 
 

ประกาศสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

 
 

  ดวยกรมพัฒนาท่ีดิน ไดมอบหมายใหสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 ดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการประเภทท่ัวไป  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและ
การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554  จึงประกาศรับสมัครบุคคล 
เพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ช่ือตำแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 
     1.1 ตำแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   กลุมงานบริหารท่ัวไป     จำนวน  1  อตัรา 

 รายละเอียดแตละตำแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทาย
ประกาศนี ้
 2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
เลือกสรร 
 2.1   คุณสมบัติท่ัวไป 

(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุไมต่ำกวา 18 ป 
(3)   ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4)   ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ 

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(5)   ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน

พรรคการเมือง 
(6)   ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(7)   ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ 

 

 

 

 



  

 

- 2 - 

หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการ
หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจางของสวนราชการทองถ่ิน และจะตองนำใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปน
โรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ.2553 มายื่นดวย 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัคร แนบทายประกาศนี้ 

 3. การรับสมัคร 
 3.1   ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผานทางอินเตอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 

3.2 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ต้ังแตวันท่ี 3 มกราคม 2566 
ถึงวันท่ี 9 มกราคม 2566 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกำหนด ดังนี้  
 (1)   ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ีเว็บไซต https://ldd03.thaijobjob.com เลือกหัวขอ 

“รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปในสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3”  
 (2) ใหผูสมัครสอบเลือกหัวขอยอย “อัปโหลด (upload) รูปถาย” โดยกรอก 
เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ 
ถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟลเปน .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB) 
รูปถายท่ีอัปโหลดจะปรากฏบนใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ  
 (3) ใหผูสมัครสอบกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน  
 (4) ระบบจะกำหนดแบบฟอรมการชำระเงินใหโดยอัตโนมัติ  

3.3 การชำระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแตวันท่ี 3 มกราคม 2566  
ถึงวันท่ี 10 มกราคม 2566 
 ผูสมัครสอบสามารถชำระเงินผานการสแกนรหัสคิวอารโคด (QR Code) ท่ีระบบ
กำหนดในแบบฟอรมการชำระเงิน ภายใน 30 นาที หากไมสามารถชำระเงินไดทันตามกำหนด ผูสมัคร
สามารถเขาระบบเพื่อชำระเงินไดตลอดเวลาท่ีอยูในชวงการรับสมัคร ต้ังแตวันท่ี 3 มกราคม 2566 ถึงวันท่ี 10 
มกราคม 2566 ภายในเวลา 20.00 น. และใหเก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย 

3.4   คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบดวย 
   (1)  คาธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท 
   (2)  คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการอินเทอรเน็ต จำนวน 30 บาท  

ท้ังนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เม่ือชำระเงินคาธรรมเนียมในการสมัคร
สอบเรียบรอยแลว และเม่ือสมัครสอบและชำระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบตามขอ 3.3 แลว จะไม
คืนเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

3.5 ผูสมัครท่ีชำระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระคาธรรมเนียมสอบ 
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3.6 พิมพบัตรประจำตัวสอบ ต้ังแตวันท่ี 16 มกราคม 2566 เปนตนไป 
        เมื่อสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 ประกาศรายช่ือผูสมัครสอบแลว ใหผูสมัครสอบ

เขาไปท่ีเว็บไซต https://ldd03.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงาน

ราชการท่ัวไปในสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3” เพื่อพิมพบัตรประจำตัวสอบ พรอมลงลายมือช่ือ และนำไป
แสดงตอเจาหนาท่ีคุมสอบในวันสอบขอเขียน หามติดรูปถาย ใชเฉพาะรูปท่ีอัปโหลด (upload) เทานั้น 

 
ท้ังนี้  บัตรประจำตัวสอบถือเปนเอกสารสำคัญท่ีตองนำไปแสดงตนเพื่อใชใน

การเขาหองสอบ หากไมมีบัตรประจำตัวสอบจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ และแมวามีบัตรประจำตัว
สอบ แตหากรูปถายท่ีปรากฏบนบัตรประจำตัวสอบไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในขอ 3.2 (2)  
ใหถือเปนความบกพรองของผูสมัครสอบ และจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบเชนเดียวกัน 

4. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
 4.1 ผูสมัครสอบตองยินยอมใหสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 เก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล เพื่อใชสำหรับการสมัครสอบ โดยสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 จะรักษาขอมูลไวเปน
ความลับตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
 4.2 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบในขอ 2.2 โดยตองเปนผูสำเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี 9 มกราคม 2566  ท้ังนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเปนเกณฑ  
 4.3 การสมัครสอบตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือช่ือ และรับรอง
ความถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 
 4.4 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ใน
กรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครหรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนำมายื่นไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ท้ังนี้ ในกรณีผูสมัครยื่น
เอกสารปลอมสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 จะดำเนินการทางคดีอาญาตอไปดวย 

 และกรณีเลขประจำตัวประชาชนท่ีใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพื่อเขาหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีช่ือ-นามสกุล ของผูสมัครสอบไมตรงกับ
ขอมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ ผูสมัครตองมีหลักฐานอื่นท่ีทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะนั้น
จะไมมีสิทธิเขาหองสอบ 
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5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
 สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3  จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินในวันท่ี 16 มกราคม 2566     
ทางเว็บไซต http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “ขาวรับสมัครงาน”หรือเขาท่ีเว็บไซต 
https://ldd03.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

ในสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3” หรือเขาท่ีเว็บไซต http://r03.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงาน”  

                   6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
                        หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรแบงออกเปนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  ดังนี้ 
                         6.1 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน) 
   ผูสมัครสอบตองเขารับประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ตามท่ีกำหนดไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ แนบทายประกาศนี้ 
  6.2  ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ) รายละเอียดปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร แนบทาย
ประกาศนี ้
 โดยจะประเมินความรูความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ 
โดยวิธีการสัมภาษณจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ ทวงทีวาจา
อุปนิสัยอารมณทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงานสังคมและส่ิงแวดลอมความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ
ไหวพริบบุคลิกภาพ พฤติกรรม รวมท้ังความประพฤติและมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีถูกตองดีงามของผูเขารับ 
การประเมิน เพื่อใหไดบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมความรูความสามารถ ความประพฤติเหมาะสม มีคุณสมบัติ
ในการเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีดี และทักษะสมรรถนะและอื่นๆ ท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง 
 ท้ังนี้  จะประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 กอน และเมื่อสอบ
ผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 แลว จึงจะมีสิทธิเขาประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ในภายหลัง (แตถาหากผูสมัครมีจำนวนนอย อาจดำเนินการ
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ในวันเดียวกัน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับจำนวนผูสมัคร)  โดยจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ทางเว็บไซต http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ 
“ขาวรับสมัครงาน” หรือเขาท่ีเว็บไซต https://ldd03.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพื่อ

เลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปในสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3” หรือเขาท่ีเว็บไซต http://r03.ldd.go.th 

เลือกหัวขอ “สมัครงาน”  
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 7. เอกสารและหลักฐาน ท่ีตองยื่น ในวันเขา รับการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี  2  
(สอบสัมภาษณ) 

7.1   ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเตอรเน็ต พรอมลงลายมือช่ือในใบสมัครใหครบถวน 
7.2  สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 

Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงท่ีสมัครสอบโดยตองสำเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ 

ท้ังนี้  ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปน
เกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษาหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบคือวันท่ี     
9 มกราคม 2566  ในกรณีท่ีไมสามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได ก็ใหนํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ ปริญญา
บัตรซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน 

7.3   ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานตอเจาหนาท่ี 
7.4   สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชนใบสําคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล (ในกรณีช่ือ – 

ช่ือสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

ท้ังนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ 
ลงลายมือช่ือ วัน เดือน ป และระบุเลขประจำตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสำเนาเอกสารทุกหนา  

หมายเหตุ  ผู ท่ีไดข้ึนบัญชีเมื่อจะไดรับการจัดจางเปนพนักงานราชการจะตองนำ
ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค  
พ.ศ.2553 ซึ่งไดแก 

-  วัณโรคในระยะแพรกระจายเช้ือ 
-  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
-  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค

ตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กำหนด 

อนึ่ง  กรณีท่ีตรวจพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 จะถือวา
ผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ ต้ังแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการจัดจาง หรือ
เรียกรองใดๆ ท้ังส้ิน 
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 8. เกณฑการตัดสิน 
 ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ำกวารอยละ 60 
 ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ           
ครั้งท่ี 2 จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 1   
ไมต่ำกวารอยละ 60  
 การจัดจางจะเปนไปตามลำดับคะแนนท่ีสอบได  กรณี ท่ีมีการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับท่ีจากผู ท่ี ไดคะแนนการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท้ัง 2 ครั้งรวมกันมากกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน 
จะใหผูท่ีไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 2 มากกวาเปนผูอยูใน
ลำดับท่ีสูงกวา และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 2 เทากัน จะ
ใหผูไดรับหมายเลขประจำตัวสอบกอนเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา 

 9. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
 สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 จะประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ 
ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต  http://www.ldd.go.th เ ลื อ ก หั ว ข อ  “ข า ว รั บ ส มั ค ร ง า น ” ห รื อ เ ข า ท่ี
เว็บไซตhttps://ldd03.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ

ท่ัวไปในสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3” หรือเขาท่ีเว็บไซต http://r03.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงาน” โดย

บัญชีรายช่ือดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือส้ินผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ป นับแตวันข้ึนบัญชี หรือนับ
แตวันประกาศรับสมัครในตำแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

 10. การจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 ผูผานการเลือกสรรจะตองทำสัญญาจางตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกำหนด   

สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3  ดำเนินการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ดวยความเสมอภาค โปรงใส และยุติธรรม ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้โปรดอยาไดหลงเช่ือและแจงให
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินทราบดวย 

         ประกาศ  ณ  วันท่ี  21 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

                       
 
   

 (นายชาติชาย  ประสาระวัน) 
ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 

 

http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.thaijobjob.com/


รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการท่ัวไป  
สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3  

(แนบทายประกาศสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3  ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2565) 
 
 

1.1 ตำแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 จำนวนตำแหนงวาง 1 อัตรา ดังนี ้
 ฝายบริหารท่ัวไป  สถานีพัฒนาท่ีดินชัยภูมิ 

  ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี ้

1. ปฏิบัติงานดานวิเคราะห จัดทำแผนงานงบประมาณประจำป 
2.  ดำเนินการเบิกจายงบประมาณ 
3. รวบรวมผลการปฏิบัติงาน 
4. ตรวจสอบและกล่ันกรองเรื่องตาง ๆ กอนนำเสนอผูบังคับบัญชา 
5. ปฏิบัติงานดานธุรการ ราง และพิมพหนังสือราชการและการรับ-การสงเอกสาร 
6. จัดเตรียมเอกสารการประชุมจัดทำรายงานตาง ๆ คนควาและจัดเก็บเอกสาร 
7. รับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีและสารสนเทศสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและการบันทึกขอมูลตาง ๆ 
8. จัดทำใบสำคัญ และเอกสารดานการเงิน ดานพัสดุระดับตน ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ 
9. ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง และเขาระบบ GFMIS 
10. ควบคุมการเบิกจายวัสดุสำนักงานและรายงานสรุปเสนอผูบังคับบัญชา 
11. จัดเตรียม จัดเก็บและใหบริการขอมูลแผนที่ตนฉบับ ตลอดจนรวบรวมและจัดเก็บขอมูล

แผนท่ีตางๆ 
12. จัดเก็บขอมูลบริการวิเคราะหตัวอยางดิน น้ำ พืช และการปรับปรุงดิน 
13. บันทึก / พิมพผลวิเคราะหขอมูล คำนวณทำรายงานวิจัยในสวนวิจัยตางๆ 
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คาตอบแทน 18,000  บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจาง ส้ินสุด 30 กันยายน 2566 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

(1) รับสมัครจากผูมีวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 
(2) เปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานไมนอยกวา 30 วัน ที่อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน

พัฒนาท่ีดินเขต 3  คือ จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย   ชัยภูมิ  และสุรินทร 
 

 

 



2 
 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 
 ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนงดังตอไปนี ้โดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1)  ความรูเกี่ยวกับนโยบาย บทบาทหนาท่ีและภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน  
(2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
(3) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
(4)  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 
(5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  
(6) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
(7)  ความรูดานการวิเคราะหจัดทําแผนงาน งบประมาณประจําปและการเบิกจายงบประมาณ 
(8)  ความรูเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 2  
 ทดสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1)  ความรู ความสามารถ   
(2)  สมรรถนะ   
(3)  บุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ 
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