
 

 

 

 

 

                         

                                  ประกาศสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
   เรื่อง   รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเข$ารับราชการในตําแหน�งต�าง ๆ   

                           ................................... 

ด$วยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะดําเนินการสอบแข�งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข$ารับราชการเป,นข$าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน�งต�าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 
แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข$าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ ว 1๗ 
ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 255๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข$ารับราชการ จึงประกาศ
รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเข$ารับราชการในตําแหน�งต�าง ๆ สังกัดสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 

1.  ตําแหน
งท่ีจะบรรจุและแต
งตั้ง และอัตราเงินเดือนท่ีจะได�รับ 
     1.1 ตําแหน
งท่ีจะบรรจุและแต
งตั้ง และอัตราว
างครั้งแรก 
      1) ตําแหน�งนิติกรปฏิบัติการ          จํานวน  18  อัตรา 
 2) ตําแหน�งวิศวกรสํารวจปฏิบัติการ         จํานวน    1  อัตรา  
      3) ตําแหน�งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ         จํานวน    2  อัตรา 
 4) ตําแหน�งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ          จํานวน    9  อัตรา 
 5) ตําแหน�งนักวิชาการแผนท่ีภาพถ�ายปฏิบัติการ        จํานวน    2  อัตรา 
 6) ตําแหน�งนักวิชาการคอมพิวเตอรCปฏิบัติการ        จํานวน    2  อัตรา 
 7) ตําแหน�งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ        จํานวน    2  อัตรา 
 8) ตําแหน�งนักวิเคราะหCนโยบายและแผนปฏิบัติการ        จํานวน    3  อัตรา 
 9) ตําแหน�งเจ$าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        จํานวน  10  อัตรา  
 10) ตําแหน�งเจ$าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน         จํานวน  23  อัตรา 
 11) ตําแหน�งเจ$าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน         จํานวน    1  อัตรา 
      12) ตําแหน�งนายช�างสํารวจปฏิบัติงาน      
                หน�วยท่ี ๑ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)          จํานวน  ๑๗  อัตรา 
                หน�วยท่ี ๒ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   จํานวน  ๑๘  อัตรา 
 13) ตําแหน�งนายช�างโยธาปฏิบัติงาน         จํานวน  17  อัตรา 
 14) ตําแหน�งนายช�างเครื่องกลปฏิบัติงาน         จํานวน    2  อัตรา 
     1.2 เงินเดือนท่ีจะได�รับ 
          1) วุฒิปริญญาตรี          อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท   
 2) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท  

3) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท 
 
 

/ท้ังนี้ ... 
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ท้ังนี้จะได$รับเงินเดือนเท�าใดให$เป,นไปตามประกาศสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน        

เพ่ือเกษตรกรรม ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 เรื่อง กําหนดปMจจัย หลักเกณฑC วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือกําหนด
อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเป,นข$าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ   
และประกาศสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 เรื่อง การเทียบเคียง
คะแนนตามประกาศสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กําหนดปMจจัย หลักเกณฑC วิธีการ และเง่ือนไข  
เพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเป,นข$าราชการพลเรือนสามัญ
แรกบรรจุ หรือท่ี ก.พ. จะกําหนด  

2.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบท$ายประกาศนี้ 

  3.  คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครสอบ 
       3.1 มีคุณสมบัติท่ัวไป  และไม
มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา  36  แห
งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการพลเรือน  พ.ศ.  2551  ดังต
อไปนี้ 
    ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
        (1) มีสัญชาติไทย 
        (2) มีอายุไม�ต่ํากว�า  18  ปP 
        (3) เป,นผู$เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยC
ทรงเป,นประมุขด$วยความบริสุทธิ์ใจ 
    ข. ลักษณะต$องห$าม 
        (1) เป,นผู$ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 
        (2) เป,นคนไร$ความสามารถ คนเสมือนไร$ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟMSนเฟTอน
ไม�สมประกอบ หรือเป,นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
        (3) เป,นผู$อยู�ในระหว�างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให$ออกจากราชการไว$ก�อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
        (4) เป,นผู$บกพร�องในศีลธรรมอันดีจนเป,นท่ีรังเกียจของสังคม 
        (5) เป,นกรรมการหรือผู$ดํารงตําแหน�งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ$าหน$าท่ีในพรรคการเมือง 
        (6) เป,นบุคคลล$มละลาย 
        (7) เป,นผู$เคยต$องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให$จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว$นแต�เป,นโทษสําหรับความผิดท่ีได$กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
        (8) เป,นผู$เคยถูกลงโทษให$ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน�วยงานอ่ืนของรัฐ 

            (9) เป,นผู$ เคยถูกลงโทษให$ออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
        (10) เป,นผู$เคยถูกลงโทษไล�ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
        (11) เป,นผู$เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข$ารับราชการ หรือเข$าปฏิบัติงาน
ในหน�วยงานของรัฐ 

/ผู$ท่ีจะ... 
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   ผู$ท่ีจะเข$ารับราชการเป,นข$าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะต$องห$ามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว$นให$เข$ารับราชการได$ แต�ถ$าเป,นกรณีมีลักษณะต$องห$ามตาม 
(8) หรือ (9) ผู$นั้นต$องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน 2 ปPแล$ว และในกรณีมีลักษณะต$องห$ามตาม 
(10) ผู$นั้นต$องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน 3 ปPแล$ว และต$องมิใช�เป,นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต�อหน$าท่ี สําหรับผู$มีลักษณะต$องห$ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให$มีสิทธิสมัครสอบแข�งขันได$ 
แต�จะมีสิทธิได$รับบรรจุเป,นข$าราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแข�งขันได$ต�อเม่ือพ$นจากการเป,นผู$ดํารงตําแหน�ง
ทางการเมืองแล$ว 

   สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม�รับสมัครสอบและไม�อาจให$
เข$าสอบแข�งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข$ารับราชการได$ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝYายบริหาร 
ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข$อ 4 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ท่ี 1/2564 
ลงวันท่ี 28 กันยายน 2564 

       3.2 ผู�สมัครสอบจะต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน
ง  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท$ายประกาศนี้  

ท้ังนี้ ผู$สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิได$ท่ี https://www.ocsc.go.th/civilservant/accreditation 
ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด$วยระบบอิเล็กทรอนิกสC (e-accreditation)  

  4.  การรับสมัครสอบ 
       4.1  ผู$ประสงคCจะสมัครสอบ สมัครได$ทางอินเทอรCเน็ต  ตั้งแต
วันท่ี 13 กุมภาพันธ7 2566 
ถึงวันท่ี 12 มีนาคม 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม�เว$นวันหยุดราชการตามข้ันตอน ดังนี้ 
    (1) เปlดเว็บไซตC https://alro.thaijobjob.com/  หัวข$อ “รับสมัครสอบแข�งขันฯ” 
    (2) กรอกข$อความในใบสมัครสอบให$ถูกต$อง ครบถ$วน และปฏิบัติตามขั้นตอน
ท่ีกําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอรCมการชําระเงินให$โดยอัตโนมัติ  
    (3) พิมพCแบบฟอรCมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ�น หรือหากไม�มี
เครื่องพิมพCในขณะนั้น ให$บันทึกข$อมูลเก็บไว$ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข$อมูลเพ่ือนําไปพิมพCภายหลัง เช�น  
USB Flash Drive เป,นต$น 
    ในกรณีไม�สามารถพิมพCแบบฟอรCมการชําระเงินหรือบันทึกข$อมูลได$ผู$สมัครสามารถ
เข$าไปพิมพCแบบฟอรCมการชําระเงิน หรือบันทึกข$อมูลลงในสื่อบันทึกข$อมูลใหม�ได$อีก แต�จะไม�สามารถแก$ไข
ข$อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณCแล$วได$ 
       4.2 การชําระค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ต้ังแต�วันท่ี 13 กุมภาพันธC 2566 - วันท่ี 13 
มีนาคม 2566 ปlดรับชําระเงิน เวลา 22.00 น. โดยผู$สมัครสอบสามารถชําระเงินได$ 3 ช�องทาง คือ 
    (1) การชําระเงินผ�านเคานCเตอรC ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
             ผู$สมัครสอบนําแบบฟอรCมการชําระเงิน ในข$อ 4.1 (3) ไปชําระค�าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบท่ีเคานCเตอรC ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ ภายในวันและเวลาทําการ
ของธนาคาร และให$เก็บหลักฐานการชําระเงินไว$เป,นหลักฐานด$วย ทั้งนี้ ผู $สมัครสอบต$องตรวจสอบ
ความถูกต$องของข$อมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบว�าไม�ถูกต$องให$รีบติดต�อธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาท่ีชําระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากชําระเงินแล$ว  
 
 

(2) การชําระเงิน... 
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   (2) การชําระเงินผ�านทางระบบอินเทอรCเน็ต ผ�าน KTB NETBANK  
        ผู$สมัครสอบท่ีมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีได$ลงทะเบียน 
(Register) ขอใช$บริการ KTB NETBANK แล$ว สามารถชําระเงินผ�านทางเว็บไซตC https://alro.thaijobjob.com/ 
หัวข$อ “การรับสมัครสอบแข�งขัน” โดยเข$าไปท่ีหัวข$อย�อย “ธนาคารกรุงไทย KTB NETBANK” และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ระบบกําหนดไว$ ตั้งแต�วันที่ 13 กุมภาพันธC 2566 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2566 ปlดรับชําระเงิน 
เวลา 22.00 น. และให$พิมพCหน$ายืนยันการชําระเงินจากเว็บไซตCเก็บไว$เป,นหลักฐานด$วย 
    (3) การชําระเงินผ�านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
        ผู$สมัครสอบท่ีมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สามารถเลือก
ชําระเงินผ�านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยนําแบบฟอรCมการชําระเงิน ตามข$อ 4.1 (3) 
ไปทํารายการชําระเงินผ�านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ 
“บริการอ่ืน ๆ” เลือก “ชําระค�าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค/อ่ืน ๆ” และเลือก “สํานักงาน
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม” ต้ังแต�วันท่ี 13 กุมภาพันธC 2566 ถึงวันท่ี 13 มีนาคม 2566 ปlดรับชําระเงิน 
เวลา 22.00 น. และให$เก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไว$เป,นหลักฐานด$วย 
       ๔.๓ ค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๔๓๐ บาท ประกอบด$วย 
                                    (๑) ค�าธรรมเนียมสอบ จํานวน 400 บาท  และ 
                               (๒) ค�าธรรมเนียมธนาคารรวมค�าบริการทางอินเทอรCเน็ต จํานวน 30 บาท  

ขึ้นอยู�กับช�องทางการชําระเงินของธนาคาร เม่ือชําระเงินค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล$ว จะไม�จ�ายคืนให$
ไม�ว�ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

     การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณCต�อเม่ือผู$สมัครสอบได$ชําระค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร$อยแล$ว 

  5.  เง่ือนไขการรับสมัครสอบ 
       5.1 ผู$สมัครสอบสามารถเลือกสมัครได$เพียงตําแหน�งเดียวเท�านั้น  เม่ือเลือกแล$วจะเปลี่ยนแปลง
แก$ไขไม�ได$  
       5.2 ผู$สมัครสอบจะต$องเป,นผู$ท่ีมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง
ของผู$มีสิทธิสมัครสอบ ในข$อ 3.2 โดยต$องเป,นผู$สําเร็จการศึกษาและได$รับการอนุมัติจากผู$มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปlดรับสมัคร คือ วันท่ี 12 มีนาคม 2566 ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตร 
หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตรหรือข้ันปริญญาของสถานศึกษานั้นเป,นเกณฑC 
       5.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข$างต$น ถือว�าผู$สมัครเป,นผู$ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต$องของข$อมูลดังกล�าว ตามพระราชบัญญัติว�าด$วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสC พ.ศ. 2544 
และที่แก$ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู$สมัครสอบจงใจกรอกข$อมูลอันเป,นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ$งความเท็จ
ต�อเจ$าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
       5.4  ผู$สมัครสอบต$องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว�าเป,นผู$มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต$องกรอกรายละเอียดต�าง ๆ ให$ถูกต$องครบถ$วนตรงตามความเป,นจริง
ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู$สมัคร หรือตรวจพบว�าเอกสารหลักฐานซ่ึงผู$สมัครสอบนํามายื่นไม�ตรง
หรือไม�เป,นไปตามประกาศรับสมัครสอบของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม จะถือว�าผู$สมัครสอบ
เป,นผู$ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต�ต$น และจะไม�คืนค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

/ในกรณี... 
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       ในกรณีท่ีเลขประจําตัวประชาชนท่ีใช$ในการสมัครสอบ ไม�ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเข$าห$องสอบ จะไม�อนุญาตให$เข$าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว$น ในกรณีชื่อ – นามสกุล ของผู$สมัครสอบไม�ตรง
กับข$อมูลหลักฐานการแสดงตนเข$าห$องสอบ ผู$สมัครสอบจะต$องมีหลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกให$ไปยืนยัน  
มิฉะนั้นจะไม�มีสิทธิเข$าห$องสอบ 
  6.  การประกาศรายช่ือผู�สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
       สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม จะประกาศรายชื่อผู$สมัครสอบ วัน เวลา  
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในเดือนมีนาคม 2566 ณ กองการเจ$าหน$าที่ สํานักงาน
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ และทางเว็บไซตC https://alro.thaijobjob.com/ 
หัวข$อ “การประกาศรายชื่อผู$สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ” หรือ 
www.alro.go.th หัวข$อ “ข�าวรับสมัครงาน”      
  7.  หลักสูตรและวิธีการสอบ 

     รายละเอียดตามเอกสารแนบท$าย    
  8.  หลักฐานท่ีต�องนํามาในวันสอบแข
งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน
ง   
       8.1 ใบสมัครท่ีพิมพCจากอินเทอรCเน็ต ท่ีมีรูปถ�ายหน$าตรง ไม�สวมหมวก และไม�สวม
แว�นตาดํา และลงลายมือชื่อในใบสมัครให$ครบถ$วน 
       8.2 สําเนาประกาศนียบัตร สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  
(Transcript of Records) ท่ีแสดงว�าเป,นผู$มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต$องสําเร็จการศึกษา
และได$รับอนุมัติจากผู$มีอํานาจอนุมัติภายในวันปlดรับสมัคร จํานวนอย�างละ 1 ฉบับ  

     ทั้งนี้ ผู $ที่จะถือว�าเป,นผู$สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร 
ขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป,นเกณฑC โดยจะต$องสําเร็จการศึกษาภายในวันปlดรับสมัคร คือ วันท่ี 12 
มีนาคม 2566 ในกรณีที่ไม�สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล�าวมายื่นพร$อมใบสมัครสอบได$ก็ให$นํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให$ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีได$รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ซ่ึงจะต$องอยู�ภายในกําหนดวันปlดรับสมัครมายื่นแทน 
       8.3 บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวเจ$าหน$าที่ของรัฐ ใบอนุญาตขับรถ 
หรือหนังสือเดินทาง อย�างใดอย�างหนึ่ง ซ่ึงมีรูปถ�าย และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก (ฉบับจริง) มาแสดงด$วย 
       8.4 สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ$ามี) เช�น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณี 
ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม�ตรงกัน) เป,นต$น จํานวน 1 ฉบับ 
       8.5 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ�านการวัดความรู$ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ.  
จํานวน 1 ฉบับ  
   1) ตําแหน�งท่ี  1 - ตําแหน�งท่ี 8 ต$องเป,นผู$สอบผ�านการวัดความรู$ความสามารถท่ัวไป
ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว�า 
        2) ตําแหน�งท่ี  9 - ตําแหน�งท่ี 14 ต$องเป,นผู$สอบผ�านการวัดความรู$ความสามารถท่ัวไป
ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว�า 
        3) ตําแหน�งท่ี 12 หน�วยท่ี 2 ต$องเป,นผู$สอบผ�านการวัดความรู$ความสามารถท่ัวไป
ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสูงกว�า 
     กรณีท่ีผู$สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ�านการวัดความรู$ความสามารถท่ัวไป
ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับท่ีสูงกว�า จะต$องยื่นพร$อมหลักฐานการศึกษาตามระดับวุฒิของหนังสือรับรองผล
การสอบผ�านการวัดความรู$ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ด$วย   

/ท้ังนี้... 





รายละเอียดแนบท�ายประกาศรับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ 
ในสังกัดสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) 

ลงวันท่ี  3  กุมภาพันธ/  2566 
 
ตําแหน�งท่ี 1       นิติกรปฏิบัติการ 

จํานวนตําแหน�งว�างครั้งแรก  18  อัตรา 

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  1. ได�รับวุฒิปรญิญาตร ีในสาขาวิชานิติศาสตร! 
     2. เป$นผู�สอบผ'านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของ สํานักงาน ก.พ.  
        ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว'า 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด�านนิติกร ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต'าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด�านการปฏิบัติการ 
       (1) เสนอความเห็นแก'ผู�บังคับบัญชาในการตอบข�อหารือหรือวินิจฉัยปCญหากฎหมาย
เก่ียวกับระเบียบของทางราชการท่ีมีผลกระทบต'อการดําเนินงานของหน'วยงาน เพ่ือเป$นข�อมูลสนับสนุนการ
พิจารณาของผู�บังคับบัญชา 
       (2) ศึกษา วิเคราะห! และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับหน'วยงานท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือให�ทันกับสถานการณ!และอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
เป$นธรรมต'อทุกฝHาย 
       (3) ศึกษาข�อมูล รวบรวม แสวงหาข�อเท็จจริงและข�อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดําเนินการเรื่องใด ๆ ท่ีเก่ียวกับวินัยข�าราชการ การร�องทุกข! การพิทักษ!ระบบคุณธรรม รวมถึงการดําเนินการใด ๆ 
ตามกฎหมายปกครองท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหน'วยงาน เพ่ือใช�เป$นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการได�อย'างถูกต�อง 
  2. ด�านการวางแผน 
       วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร'วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน'วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให�การดําเนินงานเป$นไปตามเปJาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
  3. ด�านการประสานงาน 
       (1) ประสานงานทํางานร'วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน'วยงาน เพ่ือให�เกิด
ความร'วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
       (2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน'วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือสร�างความเข�าใจหรือความร'วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 
  4. ด�านการบริการ 
       ให�คําปรึกษาแนะนําด�านกฎหมายแก'บุคคลหรือหน'วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือสร�างความเข�าใจ
ในข�อกฎหมายท่ีเป$นปCญหา และให�ความรู�ถึงข�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�องและเป$นประโยชน!กับการดําเนินงานของ
บุคคลหรือหน'วยงานดังกล'าว 

 
/หลักสูตร ... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  ดังนี้ 
1. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
   1) ความรู�เก่ียวกับพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2519 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2532 
   2) ความรู�เก่ียวกับประมวลกฎหมายแพ'งและพาณิชย! 

  3) ความรู�เก่ียวกับประมวลกฎหมายอาญา 
  4) ความรู�เก่ียวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  5) ความรู�เก่ียวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี 

 
2. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน'งหน�าท่ีจากประวัติส'วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจาการสัมภาษณ! ท้ังนี้ อาจใช�วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต'าง ๆ เช'น ความรู�ท่ีอาจใช�เป$นประโยชน!ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ! ท'วงทีวาจา อารมณ! ทัศนคติ จรรยาบรรณของข�าราชการพลเรือน คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร'วมงาน สังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค! ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย'างอ่ืน เป$นต�น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเป$นของตําแหน'ง 

 ท้ังนี้ จะดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งก�อน  และเม่ือสอบผ�าน
การสอบแข�งขันเพื่อวัดความรู�ความสามารถที่ใช�เฉพาะตําแหน�งแล�ว จึงจะมีสิทธิเข�าสอบแข�งขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตําแหน'งท่ี 2... 
 



รายละเอียดแนบท�ายประกาศรับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ 
ในสังกัดสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) 

ลงวันท่ี  3  กุมภาพันธ/  2566 
 
ตําแหน�งท่ี 2       วิศวกรสํารวจปฏิบัติการ 

จํานวนตําแหน�งว�างครั้งแรก  1  อัตรา 

อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  1. ได�รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร!  
    ทางวิศวกรรมสํารวจ ทางวิศวกรรมโยธา   

     หรือทางวิศวกรรมชลประทาน         
     2. เป$นผู�สอบผ'านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของ สํานักงาน ก.พ.  
        ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว'า 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด�านวิศวกรรมสํารวจ ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต'าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด�านการปฏิบัติการ 
       (1) สํารวจภูมิประเทศ สํารวจจุดบังคับภาพ สํารวจแปลงท่ีดิน และวางโครงสร�างแผนท่ี 
โดยวิธีการต'าง ๆ ท้ังการสํารวจภาคพื้นดิน และการสํารวจจากระยะไกล เพ่ือผลิตเป$นข�อมูลแผนที่พร�อม
รายละเอียดเชิงอรรถาธิบาย สําหรับใช�เป$นข�อมูลหลักในกระบวนการจัดท่ีดิน การวางนโยบาย         และการ
วางแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีต'าง ๆ หรือประกอบการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามภารกิจของหน'วยงาน 
       (2) รวบรวมข�อมูลสถิติการสํารวจ และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการวางแผนการสํารวจ 
       (3) ถ'ายทอดความรู�ด�านวิศวกรรมสํารวจแก'เจ�าหน�าท่ีระดับรองลงมา เช'น ให�คําแนะนํา
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝQกอบรม จัดทําคู'มือประจําสําหรับการฝQกอบรมและวิธีใช�
อุปกรณ!เครื่องมือท่ีถูกต�อง เป$นต�น เพ่ือถ'ายทอดความรู�ท่ีเป$นประโยชน!ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน      
และข�อกําหนด 
  2. ด�านการวางแผน 
       วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร'วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน'วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให�การดําเนินงานเป$นไปตามเปJาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
  3. ด�านการประสานงาน 
       (1) ประสานการทํางานร'วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน'วยงาน เพ่ือให�เกิด
ความร'วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
       (2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน'วยงานท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือสร�างความเข�าใจหรือความร'วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 
 
 

/4. ด�านการบริหาร ... 
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  4. ด�านการบริการ 
       (1) ให�คําแนะนํา ตอบปCญหา และชี้แจง เก่ียวกับงานวิศวกรรมสํารวจท่ีตนมีความ
รับผิดชอบในระดับเบ้ืองต�นแก'หน'วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือให�ได�ข�อมูลความรู�ต'าง ๆ 
ท่ีเป$นประโยชน!  
       (2) จัดเก็บข�อมูลเบ้ืองต�น ทําสถิติ ปรับปรุง จัดทําฐานข�อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับ
งานวิศวกรรมสํารวจ เพ่ือให�สอดคล�องและสนับสนุนภารกิจของหน'วยงาน และใช�ประกอบ  การพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ! มาตรการต'าง ๆ 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  ดังนี้   
1. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

  1) ความรู�เก่ียวกับการสํารวจรังวัดและทําแผนท่ี 
  2) ความรู�เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร! 
  3) ความรู�เก่ียวกับระบบภูมิสารสนเทศ 
  4) ความรู�เก่ียวกับเครื่องมือท่ีใช�ในการสํารวจ 

 
2. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน'งหน�าท่ีจากประวัติส'วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจาการสัมภาษณ! ท้ังนี้ อาจใช�วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต'าง ๆ เช'น ความรู�ท่ีอาจใช�เป$นประโยชน!ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ! ท'วงทีวาจา อารมณ! ทัศนคติ จรรยาบรรณของข�าราชการพลเรือน คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร'วมงาน สังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค! ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย'างอ่ืน เป$นต�น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเป$นของตําแหน'ง 

 ท้ังนี้ จะดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งก�อน  และเม่ือสอบผ�าน
การสอบแข�งขันเพื่อวัดความรู�ความสามารถที่ใช�เฉพาะตําแหน�งแล�ว จึงจะมีสิทธิเข�าสอบแข�งขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  

 

 

 

 

 

 

/ตําแหน'งท่ี 3... 

 



รายละเอียดแนบท�ายประกาศรับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ 
ในสังกัดสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) 

ลงวันท่ี  3  กุมภาพันธ/  2566 
 
ตําแหน�งท่ี 3       วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 

จํานวนตําแหน�งว�างครั้งแรก  2  อัตรา 

อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  1. ได�รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร!  
    ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมเครื่องกล  
    ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส!     

     2. เป$นผู�สอบผ'านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของ สํานักงาน ก.พ.  
        ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว'า 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด�านวิศวกรรมการเกษตร ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต'าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด�านการปฏิบัติการ 
       (1) ศึกษา วิจัย ออกแบบ ทดสอบ และพัฒนาด�านวิศวกรรมการเกษตร เพ่ือส'งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร และเทคโนโลยีด�านวิศวกรรมการเกษตร 
ท้ังก'อนเก็บเก่ียวและหลังเก็บเก่ียว และเพ่ือพัฒนาแปลงเกษตรกรรม แหล'งน้ํา และโครงสร�างพ้ืนฐานในแปลง
เกษตรกรรมให�สามารถใช�งานได�อย'างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและเกิดประโยชน!สูงสุด 
       (2) ศึกษา สํารวจ รวบรวม ประมวลผลข�อมูลในการใช�งาน เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร 
และเทคโนโลยีด�านวิศวกรรมการเกษตร เพ่ือปรับปรุง พัฒนาให�เหมาะสมกับสภาพการทําการเกษตรของแต'ละ
ภูมิภาค ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
       (3) ดูแลการซ'อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งก'อสร�างด�านการเกษตร
และชลประทานขนาดเล็ก เพ่ือให�สามารถใช�งานได�อย'างมีประสิทธิภาพ 
       (4) ติดตาม และประมวลผลการดําเนินงาน ส'งเสริมเทคโนโลยีวิศวกรรมการเกษตร เพ่ือ
นํามาประกอบการพัฒนาแนวทางการส'งเสริมเทคโนโลยีวิศวกรรมการเกษตรต'อไป 
       (5) สํารวจ ออกแบบ และ/หรือ จัดทําราคากลางของงานด�านวิศวกรรมการเกษตรต'าง ๆ 
เพื่อนําไปใช�ในการสนับสนุนงานวิจัยระบบการจัดการพืช หรือ กําหนดรูปแบบมาตรการอนุรักษ!ดินและน้ํา
ด�านวิศวกรรม หรือกําหนดโครงการหรือระบบงานส'งเสริมการเกษตรต'อไป 
       (6) ส'งเสริม สาธิต และถ'ายทอดเทคโนโลยีทางวิศวกรรมการเกษตรให�แก'เกษตรกร และ
หน'วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเผยแพร'องค!ความรู�ด�านวิศวกรรมการเกษตร 
       (7) ถ'ายทอดความรู�ด�านวิศวกรรมการเกษตรแก'เจ�าหน�าที่ระดับรองลงมา ให�คําแนะนํา
ในการปฏิบัติงาน วางแผนโครงการ กําหนดหลักสูตรและฝQกอบรม จัดทําคู'มือสําหรับการฝQกอบรมและวิธีใช�
อุปกรณ!เครื่องมือท่ีถูกต�อง เพ่ือถ'ายทอดความรู�ท่ีเป$นประโยชน!ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข�อท่ีกําหนด 
 
 

/(8) ศึกษา ... 
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       (8) ศึกษา วิเคราะห! วิจัย ข�อมูลด�านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และคุณสมบัติของดิน
ด�านวิศวกรรมการเกษตร เพ่ือใช�ในการออกแบบระบบอนุรักษ!ดินและน้ํา และออกแบบระบบชลประทานระดับ
ไร'นา 
       (9) ศึกษาความสัมพันธ!ของดิน น้ํา และพืช เพื่อดําเนินการปรับปรุงระบบนิเวศวิทยา
ท่ีเหมาะสมกับการผลิตของพืชเศรษฐกิจต'าง ๆ 
       (10) สํารวจ ออกแบบ การจัดรูปท่ีดิน ระบบควบคุมน้ํา การระบายน้ํา และถนนในไร'นา
ให�กับโครงการพัฒนาท่ีดินต'าง ๆ เพ่ือให�การดําเนินโครงการเป$นไปตามเปJาหมาย 
  2. ด�านการวางแผน 
       วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร'วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน'วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให�การดําเนินงานเป$นไปตามเปJาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
  3. ด�านการประสานงาน 
       (1) ประสานการทํางานร'วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน'วยงาน เพ่ือให�เกิด
ความร'วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
       (2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน'วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือสร�างความเข�าใจหรือความร'วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 
  4. ด�านการบริการ 
       (1) ให�คําแนะนํา ตอบปCญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานวิศวกรรมการเกษตรท่ีตนรับผิดชอบ
ในระดับเบ้ืองต�นแก'หน'วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให�ผู�ท่ีสนใจได�ทราบข�อมูลและความรู�
ต'าง ๆ ท่ีเป$นประโยชน! 
       (2) รวบรวม จัดทําข�อมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข�อมูลหรือระบบสารสนเทศ
เก่ียวกับงานวิศวกรรมการเกษตร เพ่ือให�สอดคล�องและสนับสนุนภารกิจของหน'วยงาน และเพ่ือประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ! มาตรฐานต'าง ๆ 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  ดังนี้ 
1. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง ( คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
   1) ความรู�เก่ียวกับการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร 
   2) ความรู� เ ก่ียวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมการเกษตรและการซ'อมบํารุงรักษาเครื่องกลและ
เครื่องจักรกลการเกษตร 

2. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน'งหน�าท่ีจากประวัติส'วนตัว ประวัติการศึกษา 

ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจาการสัมภาษณ! ท้ังนี้ อาจใช�วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต'าง ๆ เช'น ความรู�ท่ีอาจใช�เป$นประโยชน!ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ! ท'วงทีวาจา อารมณ! ทัศนคติ จรรยาบรรณของข�าราชการพลเรือน คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร'วมงาน สังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค! ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย'างอ่ืน เป$นต�น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเป$นของตําแหน'ง 

 ท้ังนี้ จะดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งก�อน  และเม่ือสอบผ�าน
การสอบแข�งขันเพื่อวัดความรู�ความสามารถที่ใช�เฉพาะตําแหน�งแล�ว จึงจะมีสิทธิเข�าสอบแข�งขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  

/ตําแหน'งท่ี 4 ... 



รายละเอียดแนบท�ายประกาศรับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ 
ในสังกัดสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) 

ลงวันท่ี  3  กุมภาพันธ/  2566 
 

หน�วยท่ี 4       วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

จํานวนตําแหน�งว�างครั้งแรก  9  อัตรา 

อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  1. ได�รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร!  
    ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม  
    ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน   
    ทางวิศวกรรมโครงสร�าง และได�รับใบอนุญาตเป$นผู�ประกอบ    
    วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธาตามท่ีกฎหมายกําหนด 

     2. เป$นผู�สอบผ'านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของ  สํานักงาน ก.พ.  
        ระดับปริญญาตรี  หรือสูงกว'า 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานปฏิบัติงานด�านวิศวกรรมโยธา ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต'าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด�านการปฏิบัติการ 
       (1) สํารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห! วิจัย ออกแบบ คํานวณ ประมาณราคา ควบคุม
งานก'อสร�าง งานบํารุง งานบูรณะซ'อมแซม งานอํานวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับ
วิศวกรรมโยธาและโครงสร�างพ้ืนฐาน เพ่ือให�เป$นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
       (2) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร�าง สภาพการใช�งานของอาคารหรือโครงสร�างพ้ืนฐาน 
เพ่ือให�เกิดความปลอดภัย 
       (3) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสํารวจ ให�เป$นไปอย'างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให�ได�รูปแบบ
แผนท่ีต'าง ๆ ท่ีถูกต�อง 
       (4) ศึกษา วิเคราะห!ข�อมูลเพ่ือ กําหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ท่ีเก่ียวข�องกับ
วิศวกรรมโยธา และโครงสร�างพ้ืนฐาน 
       (5) ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ท่ีใช�ในงานด�านวิศวกรรมโยธาและโครงสร�างพ้ืนฐาน
เพ่ือให�มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ 
       (6) ตรวจสอบสัญญาก'อสร�าง บํารุง บูรณะซ'อมแซมและอํานวยความปลอดภัย รวมถึง
การแก�ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพ่ือให�งานมีคุณภาพเป$นไปตามาตรฐานและข�อกําหนด 
  2. ด�านการวางแผน 
       วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร'วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน'วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให�การดําเนินงานเป$นไปตามเปJาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 
 

/3. ด�านการ ... 
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  3. ด�านการประสานงาน 
       (1) ประสานการทํางานร'วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน'วยงาน เพ่ือให�เกิด
ความร'วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
       (2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน'วยงานท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือสร�างความเข�าใจหรือความร'วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 
  4. ด�านการบริการ 
       (1) ให�คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปCญหาและเผยแพร'ข�อมูลข'าวสารเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธา
และโครงสร�างพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองต�นแก'หน'วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือให�ได�ข�อมูลความรู�ต'าง ๆ ท่ีเป$นประโยชน! รวมท้ังการมีส'วนร'วม 
       (2) จัดเก็บข�อมูลเบ้ืองต�น ทําสถิติ ปรับปรุง จัดทําฐานข�อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับ
งานวิศวกรรมโยธาและโครงสร�างพ้ืนฐาน เพ่ือให�สอดคล�องและสนับสนุนภารกิจของหน'วยงาน และใช�ประกอบ  การ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ! มาตรการต'าง ๆ 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  ดังนี้ 
1. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
    1) ความรู�เก่ียวกับการสํารวจเพ่ือการออกแบบและประมาณราคา 
    2) ความรู�เก่ียวกับการวิเคราะห!โครงสร�างและการออกแบบโครงสร�างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

   3) ความรู�เก่ียวกับชลศาสตร!และวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร! 
   4) ความรู�เก่ียวกับการควบคุมการก'อสร�าง 

 
2. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน'งหน�าท่ีจากประวัติส'วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจาการสัมภาษณ! ท้ังนี้ อาจใช�วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต'าง ๆ เช'น ความรู�ท่ีอาจใช�เป$นประโยชน!ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ! ท'วงทีวาจา อารมณ! ทัศนคติ จรรยาบรรณของข�าราชการพลเรือน คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร'วมงาน สังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค! ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย'างอ่ืน เป$นต�น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเป$นของตําแหน'ง 

 ท้ังนี้ จะดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งก�อน  และเม่ือสอบผ�าน
การสอบแข�งขันเพื่อวัดความรู�ความสามารถที่ใช�เฉพาะตําแหน�งแล�ว จึงจะมีสิทธิเข�าสอบแข�งขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  

 

 

 

 

/ตําแหน'งท่ี 5 ... 

 



รายละเอียดแนบท�ายประกาศรับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ 
ในสังกัดสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) 

ลงวันท่ี  3  กุมภาพันธ/  2566 
 
ตําแหน�งท่ี 5       นักวิชาการแผนท่ีภาพถ�ายปฏิบัติการ 

จํานวนตําแหน�งว�างครั้งแรก  2  อัตรา 

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  1. ได�รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร!  
    ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชา 
    วิทยาศาสตร!กายภาพ ทางภูมิศาสตร! ทางภูมิศาสตร!กายภาพ 

     2. เป$นผู�สอบผ'านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของ สํานักงาน ก.พ.  
        ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว'า 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานด�านวิชาการแผนที่ภาพถ'าย ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีได�รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต'าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด�านการปฏิบัติการ 
       (1) ศึกษาและรวบรวมข�อมูลแผนท่ีภาพถ'ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และข�อมูลเชิง
พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือจัดหาหรือเพ่ือเตรียมการคัดเลือกบริเวณท่ีจะทําแผนท่ีและหรือระบบภูมิสารสนเทศ 
       (2) สํารวจและวางโครงข'ายสามเหลี่ยมทางอากาศ กําหนดจุดบังคับภาพ รังวัดและ
คํานวณ ปรับแก�ค'าพิกัด และบันทึกข�อมูลผลการรังวัด เพ่ือใช�ในการจัดทําแผนท่ีต'าง ๆ 
       (3) จัดสร�างระวางขยายภาพถ'ายและระวางแผนท่ีภาพถ'าย เพ่ือใช�ในการออกเอกสารสิทธิ์ 
พิสูจน!สิทธิในท่ีดิน และให�บริการแก'หน'วยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป 
       (4) อ'าน แปลและตีความภาพถ'ายทางอากาศ และวิเคราะห!ภาพดาวเทียม เพ่ือดูร'องรอย
การใช�ประโยชน!ท่ีดิน 
       (5) นําเข�า ตรวจสอบ แก�ไข รักษาและค�นคืนข�อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทําเป$นฐานข�อมูล
ภูมิสารสนเทศ 
       (6) ประมวลผลข�อมูลเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค!ของผู�ใช�งาน 
       (7) ดูแล จัดเก็บ บริการ แผนท่ี ภาพถ'าย และหรือข�อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือให�บริการแก'
หน'วยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไปนําไปใช�ประโยชน! 
       (8) สรุปรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติงานเสนอผู�บังคับบัญชา เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน
ให�มีประสิทธิภาพ 
  2. ด�านการวางแผน 
       วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร'วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน'วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให�การดําเนินงานเป$นไปตามเปJาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
  3. ด�านการประสานงาน 
       (1) ประสานการทํางานร'วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน'วยงาน เพ่ือให�เกิด
ความร'วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 
/(2) ชี้แจง ... 
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       (2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน'วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือสร�างความเข�าใจหรือความร'วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 
  4. ด�านการบริการ 
       (1) ตรวจสอบและเตรียมระวางแผนท่ีและหรือข�อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือทําการจัดส'งให�
หน'วยงานภายใน หน'วยงานภายนอก และให�บริการประชาชน 
       (2) ชี้แจงและตอบปCญหา เก่ียวกับข�อมูลด�านแผนท่ีและหรือภูมิสารสนเทศ เพ่ือให�ความรู�
ความเข�าใจแก'หน'วยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป 
       (3) ให�บริการแผนท่ี และหรือข�อมูลภูมิสารสนเทศ แก'หน'วยราชการ เอกชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  ดังนี้ 
1. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
    1) ความรู�เก่ียวกับหลักเบ้ืองต�นของการสํารวจด�วยภาพถ'ายทางอากาศ (Photogrammetry) 
    2) ความรู�เก่ียวกับการอ'านแผนท่ี (Map reading) 

   3) ความรู�เก่ียวกับการแปลภาพถ'ายทางอากาศ (Aerial Ph0to Interpretation) 
   4) ความรู�เก่ียวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร! (Geographic Information System) 
   5) ความรู�เก่ียวกับข�อมูลระยะไกล (Remote Sensing) 

 
2. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน'งหน�าท่ีจากประวัติส'วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจาการสัมภาษณ! ท้ังนี้ อาจใช�วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต'าง ๆ เช'น ความรู�ท่ีอาจใช�เป$นประโยชน!ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ! ท'วงทีวาจา อารมณ! ทัศนคติ จรรยาบรรณของข�าราชการพลเรือน คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร'วมงาน สังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค! ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย'างอ่ืน เป$นต�น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเป$นของตําแหน'ง 

 ท้ังนี้ จะดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งก�อน  และเม่ือสอบผ�าน
การสอบแข�งขันเพื่อวัดความรู�ความสามารถที่ใช�เฉพาะตําแหน�งแล�ว จึงจะมีสิทธิเข�าสอบแข�งขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  

 

 

 

 

 

/ตําแหน'งท่ี 6... 

 



รายละเอียดแนบท�ายประกาศรับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ 
ในสังกัดสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) 

ลงวันท่ี  3  กุมภาพันธ/  2566 
 
ตําแหน�งท่ี 6       นักวิชาการคอมพิวเตอร/ปฏิบัติการ 

จํานวนตําแหน�งว�างครั้งแรก  2  อัตรา 

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  1. ได�รับวุฒิปริญญาตร ีในสาขาวิชาใดสาขาวชิาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร! 
     2. เป$นผู�สอบผ'านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของ สํานักงาน ก.พ.  
        ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว'า 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานด�านวิชาการคอมพิวเตอร! ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต'าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด�านการปฏิบัติการ 
       (1) ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร!ส'วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป
ระบบเครือข'ายคอมพิวเตอร!และอุปกรณ!ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือสนับสนุนให�งานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไปได�
อย'างมีประสิทธิภาพและสอดคล�องกับความต�องการของหน'วยงาน 
       (2) ประมวลผลและปรับปรุงแก�ไขแฟJมข�อมูล เพ่ือให�ข�อมูลท่ีได�ถูกต�องแม'นยําและทันสมัย 
       (3) ทดสอบคุณสมบัติด�านเทคนิคของระบบ เพ่ือให�ระบบมีคุณสมบัติท่ีถูกต�อง ตรงตาม
ความต�องการและสภาพการใช�งานของหน'วยงาน 
       (4) เขียนชุดคําสั่งตามข�อกําหนดของระบบงานประยุกต! และระบบข�อมูลท่ีได�วางแผนไว� 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให�ดําเนินไปได�อย'างมีประสิทธิภาพ 
       (5) เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกต�องของคําสั่ง แก�ไขข�อผิดพลาดของคําสั่ง เพ่ือให�
ระบบปฏิบัติการทํางานได�อย'างถูกต�องแม'นยําและมีประสิทธิภาพ 
       (6) ช'วยรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห!ความต�องการของระบบงานประยุกต! และระบบ
ข�อมูลของหน'วยงานท่ีไม'ซับซ�อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน'วยงานให�มีประสิทธิภาพ 
และตรงตามความต�องการของหน'วยงาน 
       (7) ช'วยรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห! ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต! เพ่ือให�ได�
ระบบงานประยุกต!ท่ีตรงตามคุณลักษณะและความต�องการของหน'วยงาน 
       (8) รวบรวมข�อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร!
และอุปกรณ! ระบบเครือข'าย ระบบงานประยุกต!และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง 
การติดต้ังระบบเครื่อง เพ่ือให�ได�อุปกรณ!คอมพิวเตอร!ท่ีเป$นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต�องการใช�ของ
หน'วยงาน 
       (9) ช'วยตรวจสอบ สืบค�น และรวบรวมข�อมูลการใช�งานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเข�าข'าย
ไม'เหมาะสม ขัดต'อกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับท่ีกําหนด หรือไม'เป$นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือความม่ันคง
ปลอดภัยของข�อมูลหรือระบบ 
 

/(10) ช'วยตรวจ ... 
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       (10) ช'วยตรวจสอบและรวบรวมข�อมูลเพ่ือประกอบการออกใบอนุญาต เพ่ือให�การออก
ใบอนุญาตเป$นไปตามหลักเกณฑ!ท่ีกําหนด 
  2. ด�านการวางแผน 
       วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร'วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน'วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให�การดําเนินงานเป$นไปตามเปJาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
  3. ด�านการประสานงาน 
       (1) ประสานการทํางานร'วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน'วยงาน เพ่ือให�เกิด
ความร'วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
       (2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน'วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือสร�างความเข�าใจหรือความร'วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 
  4. ด�านการบริการ 
       (1) ช'วยจัดทําคู'มือระบบและคู'มือผู�ใช� เพ่ือให�ผู�ใช�สามารถใช�งานคอมพิวเตอร!ได�ด�วยตนเอง
อย'างมีประสิทธิภาพ 
       (2) ดําเนินการฝQกอบรมหรือถ'ายทอดความรู� สนับสนุนการใช�ระบบงานท่ีพัฒนาแก'
เจ�าหน�าท่ีผู�ใช�งาน เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจในด�านวิชาการคอมพิวเตอร! 
       (3) ให�คําปรึกษาแนะนําแก'ผู�ใช�เม่ือมีปCญหาหรือข�อสงสัยในการใช�งานเครื่องคอมพิวเตอร! 
เพ่ือให�ผู�ใช�สามารถแก�ไขและใช�งานเครื่องคอมพิวเตอร!ได�อย'างมีประสิทธิภาพ 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  ดังนี้ 
1. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

  ความรู�เก่ียวกับคอมพิวเตอร!  ดังนี้ 
   1) ระบบคอมพิวเตอร!และเครือข'าย 
   2) การเขียนโปรแกรมเพ่ือบริหารจัดการฐานข�อมูล 
   3) การติดต้ังชุดคําสั่งสําเร็จรูป 
   4) พระราชบัญญัติว'าด�วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร! พ.ศ. 2550 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
   5) พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส'วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
2. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน'งหน�าท่ีจากประวัติส'วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจาการสัมภาษณ! ท้ังนี้ อาจใช�วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต'าง ๆ เช'น ความรู�ท่ีอาจใช�เป$นประโยชน!ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ! ท'วงทีวาจา อารมณ! ทัศนคติ จรรยาบรรณของข�าราชการพลเรือน คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร'วมงาน สังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค! ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย'างอ่ืน เป$นต�น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเป$นของตําแหน'ง 

 ท้ังนี้ จะดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งก�อน  และเม่ือสอบผ�าน
การสอบแข�งขันเพื่อวัดความรู�ความสามารถที่ใช�เฉพาะตําแหน�งแล�ว จึงจะมีสิทธิเข�าสอบแข�งขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  

/ตําแหน'งท่ี 7 ... 
 



รายละเอียดแนบท�ายประกาศรับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ 
ในสังกัดสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) 

ลงวันท่ี  3  กุมภาพันธ/  2566 
 

ตําแหน�งท่ี 7       นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 

จํานวนตําแหน�งว�างครั้งแรก  2  อัตรา 

อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  1. ได�รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา 
    บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางพาณิชยศาสตร!  

     2. เป$นผู�สอบผ'านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของ  สํานักงาน ก.พ.  
        ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว'า  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด�านวิชาการตรวจสอบบัญชี ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต'าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด�านการปฏิบัติการ 
       (1) ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ!และกลุ'มเกษตรกรท่ีมีความยุ'งยากน�อย เพ่ือให�เป$นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
       (2) จัดทําร'างรายงานการสอบบัญชี งบการเงิน และกระดาษทําการ เสนอผู�สอบบัญชี 
เพ่ือใช�เป$นหลักฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและเป$นข�อมูลประกอบการแสดงความเห็นต'องบการเงิน 
       (3) วางรูปแบบบัญชีของสหกรณ!และกลุ'มเกษตรกรท่ีจดทะเบียนจัดต้ังใหม' และวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือให�มีรูปแบบบัญชีท่ีเหมาะสมกับประเภทการดําเนินธุรกิจ และการบันทึกบัญชีได�ถูกต�องตามระเบียบ       
ท่ีกําหนด 
       (4) วางรูปแบบบัญชีให�แก'เกษตรกร เยาวชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือให�มีรูปแบบบัญชี
ท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 
       (5) ช'วยวิเคราะห!สอบทาน รายงานการสอบบัญชีของสหกรณ!และกลุ'มเกษตรกร จัดทํา
ข�อสังเกตในการปฏิบัติงานของผู�สอบบัญชี เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป$นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
       (6) ช'วยปฏิบัติงาน กํากับ ดูแล สหกรณ!ท่ีถ'ายโอนงานให�ภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี 
เพ่ือให�การปฏิบัติงานของสหกรณ!เป$นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานการบัญชี 
       (7) ช'วยปฏิบัติงาน กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู�สอบบัญชีภาคเอกชน เพ่ือให�การ
ปฏิบัติงานของผู�สอบบัญชีเป$นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชี 
       (8) ช'วยติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให�เป$นไปตามแผนงานและตัวชี้วัด 
  2. ด�านการวางแผน 
       วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร'วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน'วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให�การดําเนินงานเป$นไปตามเปJาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
  3. ด�านการประสานงาน 
       (1) ประสานการทํางานร'วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน'วยงาน เพ่ือให�เกิด
ความร'วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

/(2) ชี้แจง ... 
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       (2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน'วยงานท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือสร�างความเข�าใจหรือความร'วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 
  4. ด�านการบริการ 
       (1) ให�คําแนะนํา ตอบปCญหาเบ้ืองต�นเก่ียวกับงานในหน�าท่ี เพ่ือให�ผู�รับบริการ และผู�ท่ีสนใจ
ได�ทราบข�อมูลและความรู�ต'าง ๆ ท่ีเป$นประโยชน! 
       (2) บันทึกข�อมูล ทางการเงินการบัญชีของสหกรณ!และกลุ'มเกษตรกร ผ'านทางระบบ
สารสนเทศ เพ่ือให�ผู�สนใจสามารถนําข�อมูลไปใช�ประโยชน!ด�านการศึกษา และพัฒนาธุรกิจของสหกรณ!และอ่ืน ๆ  
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  ดังนี้ 
1. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
    1) ความรู�เก่ียวกับการบัญชีเบ้ืองต�น การจัดทํางบพิสูจน!ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
    2) ความรู�เก่ียวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด�านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ 

   3) กฎหมายและระเบียบท่ีใช�ในการปฏิบัติงาน 
       - หลักการจําแนกประเภทรายจ'าย 
       - ระเบียบว'าด�วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
       - ระเบียบกระทรวงการคลังว'าด�วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ'ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  

และการนําเงินส'งคลัง พ.ศ. 2562  
       - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
2. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน'งหน�าท่ีจากประวัติส'วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจาการสัมภาษณ! ท้ังนี้ อาจใช�วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต'าง ๆ เช'น ความรู�ท่ีอาจใช�เป$นประโยชน!ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ! ท'วงทีวาจา อารมณ! ทัศนคติ จรรยาบรรณของข�าราชการพลเรือน คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร'วมงาน สังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค! ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย'างอ่ืน เป$นต�น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเป$นของตําแหน'ง 

 ท้ังนี้ จะดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งก�อน  และเม่ือสอบผ�าน
การสอบแข�งขันเพื่อวัดความรู�ความสามารถที่ใช�เฉพาะตําแหน�งแล�ว จึงจะมีสิทธิเข�าสอบแข�งขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  

 
 
 
 
 
 
 

/ตําแหน'งท่ี 8... 
 



รายละเอียดแนบท�ายประกาศรับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ 
ในสังกัดสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) 

ลงวันท่ี  3  กุมภาพันธ/  2566 
 

ตําแหน�งท่ี 8       นักวิเคราะห/นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

จํานวนตําแหน�งว�างครั้งแรก  3  อัตรา 

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  1. ได�รับวุฒิปรญิญาตร ี ทุกสาขาวิชา  
     2. เป$นผู�สอบผ'านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของ  สํานักงาน ก.พ.  
        ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว'า 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด�านวิเคราะห!นโยบายและแผน ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต'าง ๆ ดังนี้ 

  1. ด�านการปฏิบัติการ 
       (1) รวบรวม วิเคราะห! และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ!เศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม ท้ังในและต'างประเทศ เพ่ือนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเปJาหมาย
ของส'วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง 
       (2) รวบรวมข�อมูล และศึกษาวิเคราะห!เบ้ืองต�น เก่ียวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ!ของ
ส'วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือ
โครงการให�สามารถบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว� 
       (3) วิเคราะห!นโยบายของส'วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง และเสนอข�อคิดเห็น เพ่ือช'วยจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมได�ตามวัตถุประสงค!ท่ีตั้งไว� 
      (4 )  สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข�อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ประเด็นปCญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ท้ังในและต'างประเทศ เพ่ือเป$นข�อมูลสําหรับการจัดทํา
แผนงานหรือกําหนดกลยุทธ! 
       (5) ศึกษาวิเคราะห!ความสัมพันธ!ระหว'างยุทธศาสตร!และนโยบายของรัฐบาล 
เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร!และนโยบาย ตลอดจนการติดตาม
และประเมินผลให�สอดคล�องไปในแนวทางเดียวกัน 
       (6) การศึกษา วิเคราะห! และรวบรวมข�อมูลเพ่ือทบทวนโครงสร�างผลผลิตการกําหนด
เปJาหมาย ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จ ปรับปรุงฐานข�อมูลประมาณการรายจ'ายล'วงหน�าระยะปานกลาง 
จัดทํางบประมาณการรายจ'ายข้ันตํ่า และประมาณการรายได� การคํานวณต�นทุน ผลผลิต จัดทําคําของบประมาณ
รายจ'ายประจําปnและจัดสรรงบประมาณให�หน'วยงานในส'วนกลางและส'วนภูมิภาค 
       (7) การต้ังคําของบประมาณ การชี้แจงงบประมาณ และการรายงานผลการวิเคราะห!/
การประเมินความคุ�มค'า รายงานแผนผลการปฏิบัติงานและการใช�จ'ายงบประมาณต'อสํานักงบประมาณ 

 

/2. ด�านการ ... 
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  2. ด�านการบริการ 
       วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร'วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน'วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให�การดําเนินงานเป$นไปตามเปJาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
  3. ด�านการประสานงาน 
      (1) ประสานการทํางานร'วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน'วยงาน เพ่ือให�เกิด
ความร'วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
      (2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเกี่ยวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน'วยงาน
ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือสร�างความเข�าใจหรือความร'วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 
  4. ด�านการบริการ 
      (1) รวบรวมข�อมูล เพ่ือเผยแพร'และถ'ายทอดองค!ความรู�ท่ีเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน
โครงการ 
      (2) ให�คําปรึกษา แนะนํา ตอบปCญหา และชี้แจงเรื่องต'าง ๆ เก่ียวกับงานนโยบายและแผน
เพ่ือแก�ปCญหาในการปฏิบัติงาน 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  ดังนี้    
1. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
    1) พระราชกฤษฎีกาว'าด�วยหลักเกณฑ!และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
    2) ความรู� เ ก่ียวกับยุทธศาสตร!ชาติ 20 ปn (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนแม'บทภายใต�
ยุทธศาสตร!ชาติ 
    3) ความรู�เก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
    4) ความรู�เก่ียวกับวิสัยทัศน! พันธกิจ โครงสร�าง อํานาจหน�าท่ี นโยบายและยุทธศาสตร!แผนปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
    5) ความรู�เก่ียวกับการวิเคราะห!ข�อมูล การวางแผนเชิงกลยุทธ! การจัดทําแผนงานโครงการ การติดตาม
และประเมินผล และการจัดทํางบประมาณ 
 
2. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน'งหน�าท่ีจากประวัติส'วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจาการสัมภาษณ! ท้ังนี้ อาจใช�วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต'าง ๆ เช'น ความรู�ท่ีอาจใช�เป$นประโยชน!ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ! ท'วงทีวาจา อารมณ! ทัศนคติ จรรยาบรรณของข�าราชการพลเรือน คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร'วมงาน สังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค! ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย'างอ่ืน เป$นต�น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเป$นของตําแหน'ง 

 ท้ังนี้ จะดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งก�อน  และเม่ือสอบผ�าน
การสอบแข�งขันเพื่อวัดความรู�ความสามารถที่ใช�เฉพาะตําแหน�งแล�ว จึงจะมีสิทธิเข�าสอบแข�งขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  

 
 

/ตําแหน'งท่ี 9... 
 



รายละเอียดแนบท�ายประกาศรับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ 
ในสังกัดสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) 

ลงวันท่ี  3  กุมภาพันธ/  2566 
 

ตําแหน�งท่ี 9       เจ�าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

จํานวนตําแหน�งว�างครั้งแรก  10  อัตรา 

อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  1. ได�รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
    ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  

     2. เป$นผู�สอบผ'านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของ สํานักงาน ก.พ.  
        ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตร 

   วิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว'า  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�นซ่ึงไม'จําเป$นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด�านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย'าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต�การกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต'าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด�านการปฏิบัติการ 
       (1) จัดทําและปฏิบัติงานด�านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต�น เพ่ือให�งานเป$นไป
ตามเปJาหมายท่ีกําหนด 
       (2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพ่ือใช�ประกอบในการทํางบประมาณ
ประจําปnของหน'วยงาน 
       (3) ตรวจสอบและดูความถูกต�องของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพ่ือให�เกิดความถูกต�อง
ในการปฏิบัติงาน 
       (4) ประสานงานในระดับฝHายหรือกลุ'มกับหน'วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป
เพ่ือขอความช'วยเหลือและร'วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู�ความเชี่ยวชาญท่ีเป$นประโยชน!ต'อการทํางาน
ของหน'วยงาน 
  2. ด�านการบริการ 
       (1) ให�คําแนะนํา ตอบปCญหา ชี้แจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี แก'เจ�าหน�าท่ีระดับ
รองลงมา หน'วยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถ'ายทอดความรู� ความชํานาญแก'ผู�ท่ีสนใจ 
       (2) ประสานงานในระดับกลุ'ม กับหน'วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอ 
ความช'วยเหลือและความร'วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู�ความเชี่ยวชาญท่ีเป$นประโยชน!
ต'อการทํางานของหน'วยงาน   

 

 

 

 

/หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  ดังนี้   
1. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
    1) ความรู�เก่ียวกับการบัญชีเบ้ืองต�น การจัดทํางบพิสูจน!ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และงบการเงินต'าง ๆ 
    2) ความรู�เก่ียวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด�านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ 
    3) กฎหมายและระเบียบท่ีใช�ในการปฏิบัติงาน 
  - หลักการจําแนกประเภทรายจ'าย 
  - ระเบียบการเบิกจ'ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส'งคลัง พ.ศ. 2562   
  - ระเบียบว'าด�วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 
2. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน'งหน�าท่ีจากประวัติส'วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจาการสัมภาษณ! ท้ังนี้ อาจใช�วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต'าง ๆ เช'น ความรู�ท่ีอาจใช�เป$นประโยชน!ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ! ท'วงทีวาจา อารมณ! ทัศนคติ จรรยาบรรณของข�าราชการพลเรือน คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร'วมงาน สังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค! ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย'างอ่ืน เป$นต�น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเป$นของตําแหน'ง 

 ท้ังนี้ จะดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งก�อน  และเม่ือสอบผ�าน
การสอบแข�งขันเพื่อวัดความรู�ความสามารถที่ใช�เฉพาะตําแหน�งแล�ว จึงจะมีสิทธิเข�าสอบแข�งขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ตําแหน'งท่ี 10 ... 

 
 



รายละเอียดแนบท�ายประกาศรับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ 
ในสังกัดสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) 

ลงวันท่ี  3  กุมภาพันธ/  2566 

ตําแหน�งท่ี 10      เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

จํานวนตําแหน�งว�างครั้งแรก  23  อัตรา 

อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  1. ได�รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 
     2. เป$นผู�สอบผ'านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของ สํานักงาน ก.พ.  
         ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตร 

    วิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว'า  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�นซ่ึงไม'จําเป$นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด�านธุรการ สารบรรณ หรือบริการท่ัวไป ตามแนวทาง แบบอย'าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน 
ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได�รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในด�านต'าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด�านการปฏิบัติการ 
       (1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการท่ัวไป เช'น การรับส'ง ลงทะเบียน ร'างหนังสือ
โต�ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข�อมูล เพ่ือสนับสนุนให�งานต'าง ๆ ดําเนินไปได�โดยสะดวกราบรื่นและมี
หลักฐานตรวจสอบได� 
       (2) รวบรวมข�อมูล จัดเก็บข�อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือสะดวกต'อการค�นหา และเป$นหลักฐานทางราชการ 
       (3) ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ!ของสํานักงาน เพ่ือให�มีอุปกรณ!ท่ีมีคุณภาพไว�ใช�งาน
และอยู'ในสภาพพร�อมใช�งาน 
       (4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข�อมูลต'าง ๆ นําเสนอต'อผู�บังคับบัญชา เพ่ือนําไปใช�
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต'อไป 
  2. ด�านการบริการ 
       (1) ติดต'อประสานงานกับบุคคลภายในหน'วยงานเดียวกันหรือหน'วยงานท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป$นไปด�วยความราบรื่น 
       (2) ให�บริการข�อมูลแก'ผู�มาติดต'อราชการ เพื่อให�ได�รับข�อมูลที่จะนําไปใช�ประโยชน!
ได�ต'อไป 
       (3) ผลิตเอกสารต'าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน'วยงาน และปฏิบัติ
หน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ีได�รับมอบหมาย   

หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  ดังนี้    
1. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
    1) ความรู�เก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณ 
    2) ความรู�เก่ียวกับสารบรรณอิเล็กทรอนิกส! 

   3) ความรู�เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร!สําเร็จรูป  Word  Excel  Powerpoint 

/2. การสอบ... 
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2. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน'งหน�าท่ีจากประวัติส'วนตัว ประวัติการศึกษา 

ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจาการสัมภาษณ! ท้ังนี้ อาจใช�วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต'าง ๆ เช'น ความรู�ท่ีอาจใช�เป$นประโยชน!ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ! ท'วงทีวาจา อารมณ! ทัศนคติ จรรยาบรรณของข�าราชการพลเรือน คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร'วมงาน สังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค! ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย'างอ่ืน เป$นต�น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเป$นของตําแหน'ง 

 ท้ังนี้ จะดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งก�อน  และเม่ือสอบผ�าน
การสอบแข�งขันเพื่อวัดความรู�ความสามารถที่ใช�เฉพาะตําแหน�งแล�ว จึงจะมีสิทธิเข�าสอบแข�งขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตําแหน'งท่ี 11 ... 
 



รายละเอียดแนบท�ายประกาศรับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ 
ในสังกัดสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) 

ลงวันท่ี  3  กุมภาพันธ/  2566 
 

ตําแหน�งท่ี 11      เจ�าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

จํานวนตําแหน�งว�างครั้งแรก  1  อัตรา 

อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  1. ได�รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 
     2. เป$นผู�สอบผ'านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของ  สํานักงาน ก.พ.  
         ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตร 

    วิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว'า  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�นซ่ึงไม'จําเป$นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย'าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต'าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด�านการปฏิบัติงาน 
      (1) ปฏิบัติงานข้ันต�นเก่ียวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซ้ือ ว'าจ�าง การเก็บรักษา นําส'ง   
การซ'อมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ! อุปกรณ!เครื่องใช�ต'าง ๆ เพ่ือให�อยู'ในสภาพดีพร�อมต'อการใช�งาน 
      (2) ทําทะเบียนการเบิกจ'ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับ
พัสดุ เพ่ือรวบรวมไว�เป$นข�อมูลในการดําเนินงาน 
      (3) ร'างและตรวจซ้ือสัญญาซ้ือ สัญญาจ�าง หนังสือโต�ตอบ บันทึกย'อเรื่องเก่ียวกับงานพัสดุ 
เพ่ือเป$นหลักฐานในการดําเนินงาน 
      (4) รายงาน สรุปความเห็นเ ก่ียวกับงานพัสดุ เ พ่ือจัดทํารายงาน และนําเสนอ
ผู�บังคับบัญชาในหน'วยงาน 
      (5) ศึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร'วมพัฒนาให�ระเบียบ        
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
      (6) ชี้แจงรายละเอียดข�อเท็จจริงเก่ียวกับงานพัสดุให�การปฏิบัติงานมีความโปร'งใส
ตรวจสอบได� 
  2. ด�านการบริการ 
      (1) ให�คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู'ในความรับผิดชอบแก'
ผู�ร'วมงานหรือหน'วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือความเข�าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให�การดําเนินงานสําเร็จลุล'วง 
      (2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน'วยงานเดียวกัน ต'างหน'วยงาน หรือประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือให�บริการ หรือความช'วยเหลือในด�านท่ีตนรับผิดชอบ 

 

 

/หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  ดังนี้    
1. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
   1) ความรู�เก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   2) ความรู�เก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังว'าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
   3) ความรู�เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว'าด�วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   4) ความรู�เก่ียวกับหลักการจําแนกประเภทรายจ'ายงบประมาณ 
 
2. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน'งหน�าท่ีจากประวัติส'วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจาการสัมภาษณ! ท้ังนี้ อาจใช�วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต'าง ๆ เช'น ความรู�ท่ีอาจใช�เป$นประโยชน!ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ! ท'วงทีวาจา อารมณ! ทัศนคติ จรรยาบรรณของข�าราชการพลเรือน คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร'วมงาน สังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค! ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย'างอ่ืน เป$นต�น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเป$นของตําแหน'ง 

 ท้ังนี้ จะดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งก�อน  และเม่ือสอบผ�าน
การสอบแข�งขันเพื่อวัดความรู�ความสามารถที่ใช�เฉพาะตําแหน�งแล�ว จึงจะมีสิทธิเข�าสอบแข�งขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตําแหน'งท่ี 12... 
 

 



รายละเอียดแนบท�ายประกาศรับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ 
ในสังกัดสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) 

ลงวันท่ี  3  กุมภาพันธ/  2566 
 

ตําแหน�งท่ี 12      นายช�างสํารวจปฏิบัติงาน 
หน�วยท่ี 1 นายช�างสํารวจปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวช.) 

จํานวนตําแหน�งว�างครั้งแรก  17  อัตรา 

อัตราเงินเดือน    9,400 – 10,340 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 1. ได�รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาก'อสร�าง  
     2. เป$นผู�สอบผ'านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของ  สํานักงาน ก.พ.  
         ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสูงกว'า  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�นซ่ึงไม'จําเป$นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด�านช'างสํารวจ ตามแนวทางแบบอย'างข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต�การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต'าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด�านการปฏิบัติการ  
      (1) สํารวจรังวัดคํานวณ ตรวจสอบ จัดทําแผนท่ี แผนผัง เพ่ือให�ทราบรายละเอียดและ
เป$นไปตามแบบท่ีกําหนด สามารถนําไปใช�ประโยชน!ต'าง ๆ ได�อย'างมีประสิทธิภาพ  
      (2) แก�ไขปCญหาเบ้ืองต�นจากการปฏิบัติงาน เพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค!และเปJาหมาย 
ของงานท่ีกําหนดไว�  
      (3) วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข'ายหมุดหลักฐาน แผนท่ีเพ่ือสนับสนุน การปฏิบัติงาน
ของหน'วยงาน  
      (4) บันทึกข�อมูลรายละเอียดต'างๆ ท่ีได�จากการสํารวจ และรายงานผล เพ่ือติดตาม 
ความก�าวหน�าของงาน  
      (5) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลและรายละเอียด 
ต'าง ๆ ท่ีได�จากการสํารวจ เพ่ือให�ข�อมูลท่ีได�มีความถูกต�อง  
  2. ด�านการบริการ  
      (1) ให�คําปรึกษาแนะนําท้ังในเชิงทักษะเฉพาะด�านและทักษะท่ัวไปแก'บุคลากรทุกสายงาน 
เพ่ือให�บุคลากรมีความรู� ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก'การปฏิบัติงานในหน�าท่ี  
      (2) ติดต'อประสานกับหน'วยงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�การดําเนินงานเป$นไป 
อย'างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 
 
 
 

/หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  ดังนี้ 
1. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

   1.1 ทดสอบข�อเขียน  (คะแนนเต็ม 140 คะแนน)  
  1) ความรู�ด�านการสํารวจรังวัดทําแผนท่ี 
      2) ความรู�ด�านคอมพิวเตอร!เบ้ืองต�น 
    1.2 ทดสอบปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

การต้ังกล�อง การวัดมุม และวัดระยะด�วยกล�อง การรังวัดด�วยดาวเทียมแบบจลน!  
(RTK GNSS Network) 
 
2. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน'งหน�าท่ีจากประวัติส'วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจาการสัมภาษณ! ท้ังนี้ อาจใช�วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต'าง ๆ เช'น ความรู�ท่ีอาจใช�เป$นประโยชน!ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ! ท'วงทีวาจา อารมณ! ทัศนคติ จรรยาบรรณของข�าราชการพลเรือน คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร'วมงาน สังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค! ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย'างอ่ืน เป$นต�น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเป$นของตําแหน'ง 

 ท้ังนี้ จะดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งก�อน  และเม่ือสอบผ�าน
การสอบแข�งขันเพื่อวัดความรู�ความสามารถที่ใช�เฉพาะตําแหน�งแล�ว จึงจะมีสิทธิเข�าสอบแข�งขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/หน'วยท่ี 2... 
 



 
รายละเอียดแนบท�ายประกาศรับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ 

ในสังกัดสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) 
ลงวันท่ี  3  กุมภาพันธ/  2566 

 
ตําแหน�งท่ี 12      นายช�างสํารวจปฏิบัติงาน 
หน�วยท่ี 2 นายช�างสํารวจปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวส.) 

จํานวนตําแหน�งว�างครั้งแรก  18  อัตรา 

อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 1. ได�รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา  
    สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก'อสร�าง  

     2. เป$นผู�สอบผ'านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของ  สํานักงาน ก.พ.  
         ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตร 

    วิชาชีพชั้นสูง  หรือสูงกว'า  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�นซ่ึงไม'จําเป$นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด�านช'างสํารวจ ตามแนวทางแบบอย'างข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต�การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต'าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด�านการปฏิบัติการ  
      (1) สํารวจรังวัดคํานวณ ตรวจสอบ จัดทําแผนท่ี แผนผัง เพ่ือให�ทราบรายละเอียดและ
เป$นไปตามแบบท่ีกําหนด สามารถนําไปใช�ประโยชน!ต'าง ๆ ได�อย'างมีประสิทธิภาพ  
      (2) แก�ไขปCญหาเบ้ืองต�นจากการปฏิบัติงาน เพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค!และเปJาหมาย 
ของงานท่ีกําหนดไว�  
      (3) วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข'ายหมุดหลักฐาน แผนท่ีเพ่ือสนับสนุน การปฏิบัติงาน
ของหน'วยงาน  
      (4) บันทึกข�อมูลรายละเอียดต'างๆ ท่ีได�จากการสํารวจ และรายงานผล เพ่ือติดตาม 
ความก�าวหน�าของงาน  
      (5) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลและรายละเอียด 
ต'าง ๆ ท่ีได�จากการสํารวจ เพ่ือให�ข�อมูลท่ีได�มีความถูกต�อง  
  2. ด�านการบริการ  
      (1) ให�คําปรึกษาแนะนําท้ังในเชิงทักษะเฉพาะด�านและทักษะท่ัวไปแก'บุคลากรทุกสายงาน 
เพ่ือให�บุคลากรมีความรู� ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก'การปฏิบัติงานในหน�าท่ี  
      (2) ติดต'อประสานกับหน'วยงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�การดําเนินงานเป$นไป 
อย'างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

 
/หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  ดังนี้ 
1. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

   1.1 ทดสอบข�อเขียน  (คะแนนเต็ม 140 คะแนน)  
  1) ความรู�ด�านการสํารวจรังวัดทําแผนท่ี 
      2) ความรู�ด�านคอมพิวเตอร!เบ้ืองต�น 
    1.2 ทดสอบปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

การต้ังกล�อง การวัดมุม และวัดระยะด�วยกล�อง การรังวัดด�วยดาวเทียมแบบจลน!  
(RTK GNSS Network)       
 
2. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน'งหน�าท่ีจากประวัติส'วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจาการสัมภาษณ! ท้ังนี้ อาจใช�วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต'าง ๆ เช'น ความรู�ท่ีอาจใช�เป$นประโยชน!ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ! ท'วงทีวาจา อารมณ! ทัศนคติ จรรยาบรรณของข�าราชการพลเรือน คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร'วมงาน สังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค! ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย'างอ่ืน เป$นต�น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเป$นของตําแหน'ง 

 ท้ังนี้ จะดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งก�อน  และเม่ือสอบผ�าน
การสอบแข�งขันเพื่อวัดความรู�ความสามารถที่ใช�เฉพาะตําแหน�งแล�ว จึงจะมีสิทธิเข�าสอบแข�งขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตําแหน'งท่ี 13 ... 
 
 



รายละเอียดแนบท�ายประกาศรับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ 
ในสังกัดสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) 

ลงวันท่ี  3  กุมภาพันธ/  2566 
 
ตําแหน�งท่ี 13      นายช�างโยธาปฏิบัติงาน 

จํานวนตําแหน�งว�างครั้งแรก  17  อัตรา 

อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  1. ได�รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา  
    สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก'อสร�าง 

     2. เป$นผู�สอบผ'านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของ  สํานักงาน ก.พ.  
         ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตร 

    วิชาชีพชั้นสูง  หรือสูงกว'า  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�นซ่ึงไม'จําเป$นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด�านช'างโยธา ตามแนวทาง แบบอย'าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต�การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต'าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด�านการปฏิบัติการ 
       (1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก'อสร�าง บํารุงรักษาโครงการก'อสร�างต'าง ๆ เพื่อให�
ตรงตามหลักวิชาช'าง ความต�องการของหน'วยงาน และงบประมาณท่ีได�รับ 
       (2) ตรวจสอบ แก�ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให�ตรงกับแบบรูปและรายการ 
เพ่ือให�การดําเนินงานเป$นไปอย'างมีประสิทธิภาพ 
       (3) ถอดแบบ เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุท่ีใช�ตามหลักวิชาช'าง เพ่ือประมาณราคาค'าก'อสร�าง 
       (4) ควบคุมงานก'อสร�าง งานปรับปรุง และซ'อมแซม หรือตรวจการจ�างตามท่ีได�รับมอบหมาย 
พร�อมรายงานความก�าวหน�าของงาน เพ่ือให�เป$นไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
       (5) รวบรวมและจัดเก็บข�อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห! วิจัยในงานด�านช'าง 
  2. ด�านการบริการ 
       (1) ให�คําแนะนํา ตอบปCญหาและฝQกอบรมเก่ียวกับงานโยธาท่ีตนมีความรับผิดชอบแก'
ผู�ใต�บังคับบัญชา หรือเจ�าหน�าท่ีระดับรองลงมา หน'วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให�ผู�ท่ีสนใจ
ได�รับทราบข�อมูล ความรู�ต'าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก'การปฏิบัติงาน 
       (2) ประสานงานในระดับกลุ'ม กับหน'วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอ 
ความช'วยเหลือและความร'วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู�ความเชี่ยวชาญท่ีเป$นประโยชน!ต'อการทํางาน
ของหน'วยงานและปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ีได�รับมอบหมาย   

 

 

 

/หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  ดังนี้ 
1. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
    1) ความรู�เก่ียวกับการสํารวจออกแบบโครงสร�างเบ้ืองต�น 
    2) ความรู�เก่ียวกับด�านวัสดุก'อสร�าง 

   3) ความรู�เก่ียวกับการเขียนแบบ 
   4) ความรู�เก่ียวกับการประมาณราคางานก'อสร�าง 
   5) ความรู�เก่ียวกับการควบคุมงานก'อสร�าง 

 
2. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน'งหน�าท่ีจากประวัติส'วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจาการสัมภาษณ! ท้ังนี้ อาจใช�วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต'าง ๆ เช'น ความรู�ท่ีอาจใช�เป$นประโยชน!ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ! ท'วงทีวาจา อารมณ! ทัศนคติ จรรยาบรรณของข�าราชการพลเรือน คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร'วมงาน สังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค! ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย'างอ่ืน เป$นต�น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเป$นของตําแหน'ง 

 ท้ังนี้ จะดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งก�อน  และเม่ือสอบผ�าน
การสอบแข�งขันเพื่อวัดความรู�ความสามารถที่ใช�เฉพาะตําแหน�งแล�ว จึงจะมีสิทธิเข�าสอบแข�งขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ตําแหน'งท่ี 14 ... 

 
 



รายละเอียดแนบท�ายประกาศรับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ 
ในสังกัดสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) 

ลงวันท่ี  3  กุมภาพันธ/  2566 
 

ตําแหน�งท่ี 14      นายช�างเครื่องกลปฏิบัติงาน 

จํานวนตําแหน�งว�างครั้งแรก  2  อัตรา 

อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 1. ได�รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล    
    สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวชิาเทคนิคโลหะ  
     สาขาวชิาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวชิาช'างกลการเกษตร 

     2. เป$นผู�สอบผ'านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของ  สํานักงาน ก.พ.  
         ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตร 

    วิชาชีพชั้นสูง  หรือสูงกว'า  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�นซ่ึงไม'จําเป$นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด�านช'างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย'าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต�การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต'าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด�านการปฏิบัติการ  
      (1) ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซ'อมแก�ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
เครื่องมือ อุปกรณ! และงานด�านเครื่องกล เพ่ือให�พร�อมใช�อยู'เสมอ  
      (2) ดําเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส'วนเครื่องมือและอุปกรณ! ติดต้ัง 
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด�านเครื่องกล เพ่ือให�
เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกบการใช�งาน  
      (3) สํารวจ รวบรวมข�อมูล จัดทําสถิติ ประวัติการบํารุงรักษา การซ'อมเครื่องจักรกล 
เครื ่องมือกล ยานพาหนะ และงานด�านเครื ่องกล เพื่อเป$นข�อมูลหลักฐานสําหรับนําไปใช�ในการพัฒนา 
ปรับปรุงงาน 
  2. ด�านการบริการ  
      (1) ติดต'อประสานงานกับหน'วยงานท้ังภายในและภายนอกส'วนราชการท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป$นไปด�วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
      (2) ให�คําแนะนําและบริการแก'ผู�มาติดต'อราชการ เพ่ือให�ประชาชนเกิดความรู�ความเข�าใจ 
ในการทํางาน 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน  ดังนี้ 
1. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 
       ความรู�เกี่ยวกับเครื่องยนต!และเครื่องจักรกล การซ'อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ การเขียนแบบเครื่องกลเบ้ืองต�น งานแม'พิมพ! การผลิตชิ้นส'วนเครื่องมือและอุปกรณ! และ
ความรู�เก่ียวกับเครื่องสูบน้ําและไฟฟJาเบ้ืองต�น 

/2. สอบแข'งขัน... 
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2. การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน'งหน�าท่ีจากประวัติส'วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจาการสัมภาษณ! ท้ังนี้ อาจใช�วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต'าง ๆ เช'น ความรู�ท่ีอาจใช�เป$นประโยชน!ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ! ท'วงทีวาจา อารมณ! ทัศนคติ จรรยาบรรณของข�าราชการพลเรือน คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร'วมงาน สังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มสร�างสรรค! ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย'างอ่ืน เป$นต�น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเป$นของตําแหน'ง 

 ท้ังนี้ จะดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งก�อน  และเม่ือสอบผ�าน
การสอบแข�งขันเพื่อวัดความรู�ความสามารถที่ใช�เฉพาะตําแหน�งแล�ว จึงจะมีสิทธิเข�าสอบแข�งขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง  
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