
 
 

(ราง) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

----------------------- 

ดวยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 กรมพัฒนาท่ีดิน ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจาง             
เปนพนักงานราชการประเภทท่ัวไป ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของ
พนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันท่ี 11  กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ  เรื่อง  การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  และการ
จัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ  2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรร โดยมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
 
1. ช่ือตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 

1.1 ตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร  กลุมงานบริการ 
รายละเอียดปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 

 
2. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 

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

ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิดทางอาญา 

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

 หมายเหตุ    ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ         
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ            
สวนราชการทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ี
ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ.2553 มายื่นดวย 
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 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 
แนบทายประกาศนี ้
 
3. การรับสมัคร 

 3.1  วัน  เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนา
ท่ีดินเขต 6 เลขท่ี 164 หมู 3 ถนนเชียงใหม-ฝาง ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันท่ี 
17 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 23 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ 
 3.2   หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
  (1)  ใบสมัครใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 
โดยถายไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
  (2)  สําเนาประกาศนียบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript of Records) 
ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ โดยตองสําเร็จการศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 23 มกราคม 2560     

 (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
  (4)   สําเนาหลักฐานอ่ืน  ๆเชน ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล จํานวนอยางละ  1 ฉบับ 
(ในกรณี ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

  หากย่ืนเอกสารไมครบตามท่ีกําหนดจะไมรับสมัคร ท้ังนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให
ผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงลายมือช่ือ วัน เดือน ป กํากับไวมุมบนดานขวาของ
สําเนาเอกสารทุกหนา  

3.3  คาธรรมเนียมการสอบ 
  ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวน 100 บาท  

  คาธรรมเนยีมจะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
 3.4   เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
  3.4.1  ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบในขอ 2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายใน
วันปดรับสมัครสอบคือวันท่ี 23 มกราคม 2560 ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาเปนเกณฑ 
 3.4.2  ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ  
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง               
ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครหรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานซ่ึงผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมพัฒนาท่ีดิน จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนยีมในการสมัครสอบ 

   
 /4. การประกาศ... 
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4.   การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  และ
กําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมิน 
       สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 จะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิเขารับการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน  ในวันท่ี 25 มกราคม 
2560 ณ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ทางเว็บไซต r06.ldd.go.th และทางเว็บไซต

กรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th เลือกเมนู “สมัครงานกรมพัฒนาท่ีดิน”  
  
5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ 
  5.1 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน ดังตอไปนี้ 

 ตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 
 จะทดสอบความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน ดังตอไป  

-  ความรูเก่ียวกับนโยบาย บทบาทหนาท่ี ภารกิจ คานิยมของกรมพัฒนาท่ีดิน 
-  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ

เครือขาย และพระราชบัญญัติการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  

  5.2 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ 
        โดยจะประเมินความรูความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ โดย
วิธีการสัมภาษณจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน  
  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 จะดําเนินประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง
ท่ี 1 (ขอ 5.1) กอน และผูผานการประเมินฯ ครั้งท่ี 1 ดังกลาว จะตองเขารับการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 (ขอ 5.2) ตอไป แตถาหากผูสมัครมีจํานวนนอย อาจดําเนินการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 (ขอ 5.2) ในวันเดียวกัน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัคร 
 
6. เกณฑการตัดสิน 

  ผู ท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผู ท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60  
  ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ           
ครั้งท่ี 2 จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 1          
ไมต่ํากวารอยละ 60  
  การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได กรณีท่ีมีการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ท้ัง 2 ครั้งรวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูท่ีไดคะแนนจาก
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 2 มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา และหาก
คะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 2 เทากัน จะใหผูไดรับหมายเลข
ประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
 

http://www.ldd.go.th/
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7.   การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 กรมพัฒนาท่ีดิน จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับ
คะแนนสอบ ณ ฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 ทางเว็บไซต r06.ldd.go.th และทางเว็บไซต

กรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th เลือกเมนู “สมัครงานกรมพัฒนาท่ีดิน” โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวให
เปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เม่ือเลือกสรรครบกําหนด 1 ป นับแตวันข้ึนบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัคร
ในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 
 
8.   การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

  ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด 

                ประกาศ  ณ  วันท่ี    9    มกราคม  พ.ศ. 2560 

 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายชยุต  ราชาตัน) 
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

http://www.ldd.go.th/
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการท่ัวไป  ลงวันท่ี   9  มกราคม   2560 

--------------------------- 
 
1. ตําแหนง  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร กลุมงานบริการ 

ช่ือตําแหนง เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร จัดจางครั้งแรกปฏิบัติงานฝายบริหารท่ัวไป  
  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 (เชียงใหม) 

ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ   ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี ้

1. จัดเก็บขอมูลเขาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 
3. รวบรวมจัดทําขอมูลเก่ียวกับแฟมขอมูล (Meta Data) ขอมูลแผนท่ี ขอมูลดานระบบภูมิศาสตร 

เพ่ือเปนฐานขอมูลสําหรับการสืบคน การบริการขอมูล และการปรับปรุงขอมูลในระยะตอไป 
4. ออกแบบและสรางฐานขอมูลใน Website ของหนวยงาน 
5. จัดทําฐานขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน และปรับปรุงฐานขอมูลตาง ๆ ใหเปนปจจุบันเพ่ือใชใน

ดานสานสนเทศ 
6. จัดเตรียม/เรียบเรียง/วิเคราะหขอมูลในรูปดิจิตอลเพ่ือใชในการดําเนินงาน 
7. ประยุกตใช Software สําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลเฉพาะทาง 
8. จัดทําโปรแกรมเพ่ือใชในการวิเคราะหและแสดงผลฐานขอมูลเฉพาะท่ีผลิต เพ่ือใชในการ

ปฎิบัติงาน  
9.  จัดทํารวบรวม Meta Data งานวิชาการ จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส ปรับปรุงฐานขอมูลบน  

Internet 
10. ศึกษา วิเคราะห จัดเก็บขอมูลดานการเงิน พัฒนาและดูแลระบบงานสารสนเทศดานการเงิน 

การคลัง งบประมาณบัญชี พัสดุ 
 11. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

อัตราวาง    1  อัตรา 

คาตอบแทน  13,800  บาท 

สิทธิประโยชน  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สทิธิประโยชนของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจาง  สิ้นสุด 30 กันยายน 2560 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยี

โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
 


	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

