
 
 

ประกาศสถาบนับรหิารจดัการธนาคารที่ดนิ (องคก์ารมหาชน) 

เรือ่ง  รบัสมคัรบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป�นผูป้ฏบิตังิานของสถาบัน  

ครัง้ที ่๓/๒๕๖๖ 

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

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป�นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดย

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

มีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป�นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง

เหมาะสม และดำเนินการจัดต้ังธนาคารที่ดิน ทั้งน้ี บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป�น

เจ้าหน้าที่ของ บจธ. โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๑. ตำแหน่งที่เป�ดรับสมัครและอัตราเงินเดือน 

        ๑.๑ ตำแหน่งที่เป�ดรับสมัคร 

     (๑) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน        จำนวน  ๑   อัตรา 

          สังกัด กองนโยบายและแผน 

 ๑.๒ ตำแหน่งระดับผู้อำนวยการกอง อัตราเงินเดือน ๔๐,๙๐๐ – ๑๐๓,๔๐๐ บาท (ขึ้นอยู่กับ

คุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งงานที่จะปฏิบัติให้กับสถาบัน) โดยให้เป�นไปตามประกาศ บจธ. เรื่อง บัญชี

เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๒. คุณสมบัติของตำแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

   คุณสมบัติของตำแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศน้ี (เอกสารหมายเลข ๑) 

 ๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ปฏิบัติงาน 

     ผู้ที ่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป�นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

  ก. คุณสมบัติทั่วไป 

     (๑)  มีสัญชาติไทย 

     (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดป�บริบูรณ์ และไม่เกินห้าสิบห้าป�บริบูรณ์ 

     (๓)  สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา 

     (๔)  มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน 

  ข. ลักษณะต้องห้าม (ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง) 

     (๑)  ไม่เป�นที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 
     (๒)  ไม่เป�นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น เว้นแต่เป�นกรณี
ตามมาตรา 34 ในวันที่ได้รับการว่างจ้างหรือบรรจุแต่งต้ังจากสถาบัน 
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    (๓)  ไม่เป�นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป�นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ 
     (๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป�นโทษสำหรับความผิด 
ที่ได้กระทำความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (๕) ไม่เคยเป�นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ 
หรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
    (๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
    (๗) ไม่เป�นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอ่ืน 
    (๘) ไม่เป�นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป�นการแข่งขันกับ
กิจการของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  ๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร  
 (๑) ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.labai.or.th) 
 (๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๑ รูป  
      (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 
 (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 (๔) สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนาประกาศนียบัตร หรือ หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา 
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จ
การศึกษาของสถานศึกษาน้ันๆ เป�นเกณฑ์  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 (๕) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 (๖) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน/รับรองเงินเดือน 
 (๗) หนังสือรับรองการฝ�กอบรม (ถ้ามี) 
 (๘) หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 (๙) สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล 
  ๕. วิธีการสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครและส่งเอกสารสมัครงาน ต้ังแต่บัดนี้เป�นต้นไป
จนถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ดังน้ี 
   ๕.๑ ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
http://www.labai.or.th 
      ๕.๒ ย่ืนสมัครด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) ในวันและเวลาทำการของสถาบัน โดยภาคเช้า ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. หรือ Scan เอกสารการสมัคร โดยรวมเอกสารการสมัครทั้งหมดเป�น ๑ ไฟล์ PDF แล้วส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ wasin.k@labai.or.th (หากไม่ได้รับการยืนยันตอบกลับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ภายใน ๑ วันทำการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ ๐๘๓-๐๙๒๕๖๙๕) ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖  
เวลา ๑๕.๐๐ น.   
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  ๖. เงื่อนไขการสมัคร 

       ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป�นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

ประกาศจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี

ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใดก็ตาม อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัคร

ดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการคัดเลือกครั้งน้ีเป�นโมฆะ โดยผู้สมัครจะถูกตัดสิทธ์ิทันที 

 ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ 

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ 

และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ทางเว็บไซต์ของสถาบัน และกำหนดการของสถาบันบริหารจัดการธนาคาร

ที่ดิน (องค์การมหาชน) ดังน้ี 
 

ลำดบั การดำเนนิการ วัน เวลา และสถานที ่ หมายเหต ุ

๑ การรับสมัคร ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ - สถาบันบริหารจัดการธนาคาร

ที่ดิน (องค์การมหาชน) 

- ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

๒ ประกาศรายช่ือผู้มี

สิทธ์ิสอบข้อเขยีน 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 

(ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวัน) 

- ทาง http://www.labai.or.th 

๓ สอบข้อเขียน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

- ห้องประชุมสถาบันบริหารจัดการ

ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 

๔ สอบสัมภาษณ ์ จะมีการประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์หลังการ

สอบข้อเขียน ไม่เกิน ๗ วันทำการ (ไม่เกินวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) 

  

 ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาทีก่ำหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการ

เข้ารับการคัดเลือกเป�นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ โดยเป�นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการคัดเลือก 

 ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

 (๑)  การสอบข้อเขียนอัตนัยหรือปรนัย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

 (๒)  การสอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

 ๙. เกณฑ์การตัดสิน 

     (๑) ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

        (๒) สถาบัน สามารถพิจารณาผู้ที่ผ่านการสอบได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการตัดสินของ

สถาบันถือเป�นที่สิ้นสุด 

     (๓) หากภายหลังปรากฏว่าผู้ได้รับคัดเลือกไม่มีคุณสมบัติทั ่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ

ตำแหน่งตรงตามประกาศรบัสมัคร  ให้ถือว่าเป�นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งน้ี 

     (๔) การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนสิ้นป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แต่ถ้ามีการ

คัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งน้ี

เป�นอันยกเลิกไป 



- ๔ - 
 

  ๑๐. เงื่อนไขการจา้ง 

   ผู ้ที ่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าทำสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์ และจะต้องทดลองงานตาม

ระเบียบและหลักเกณฑ์ของ สถาบันเมื่อผ่านการทดลองงานแล้วจึงจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามระเบียบ หากผู้ได้รับ

การคัดเลือกไม่เข้าทำสัญญาจ้างตามกำหนด หรือทำสัญญาจ้างแล้ว ไม่เข้าปฏิบัติงานถือว่าสละสิทธ์ิในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 

    

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                                                
  (นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด) 

 ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข ๑ 

แนบท้าย 

ประกาศ สถาบันบรหิารจัดการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) 

เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเขา้รับการคดัเลอืกเป�นผู้ปฏบิตังิาน   

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

ตำแหนง่  ผูอ้ำนวยการกองนโยบายและแผน                                          

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน 

Job Qualification 

ระดับการศึกษา    จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรใีนสาขาทีเ่กี่ยวข้องกับส่วนงานที่ปฏิบัติ  โดยหากจบการศึกษา

ในระดับปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป�นพิเศษ 

ประสบการณ ์ ๑. ประสบการณท์ำงานและการศึกษาให้พิจารณาโดยสอดคล้องกับคู่มือประเมนิค่างาน บจธ. หรอืมี

ประสบการณก์ารทำงานในงานทีร่ับผิดชอบไม่ต่ำกว่า ๑๒ ป� และมีประสบการณใ์นตำแหน่งบรหิาร

เทยีบเท่าระดับหวัหนา้งานขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า ๖ ป� 

๒. กรณีประสบการณ์น้อยกว่าที่กำหนดตามขอ้ ๑ ให้อยูใ่นดุลยพนิิจของผู้อำนวยการ โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ 

ความรู้และทักษะ 

ที่จำเป�นต่อการปฏิบัติ

หน้าที ่

๑. มีความสามารถในการให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบญัชาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบ 

๒. มีความรู้ด้านการใชง้านคอมพิวเตอรใ์นระดับด ี

๓. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ด ี

คุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่ง 

๑. มีคุณลักษณะการเป�นผู้นำ สามารถกระตุ้นและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาใหร้่วมแรงรว่มใจปฏิบตัิงาน

อย่างมีประสิทธผิล 

๒. มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ มีความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงระบบ  

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ  ในการพัฒนางานในความรับผิดชอบและพัฒนาองค์กร  

มีวิสัยทัศน์ทีก่วา้งไกล 

๓. มีทักษะการบรหิารงานแบบเครือข่าย สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์กับองค์กรภายนอกต่างๆ ไดอ้ย่างมี

พลวัต สามารถประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

๔. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มทีักษะด้านการติดต่อส่ือสาร 

๕. สามารถปฏิบัติงานในต่างจงัหวัดได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติหรือในวันหยุดได ้

๖. มีความสามารถในการเชื่อมโยงการปฏิบัติภารกิจตามตำแหนง่ให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตรก์าร

ดำเนินงานของ บจธ. 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานระดับกองเสนอต่อผู้บังคับบัญชา   ควบคุมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในกอง

ต่างๆ ที่รับผิดชอบให้เป�นไปตามเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ ภายในกอง อนุมัติและลงนามใน

เอกสารระดับกองที ่เกี ่ยวข้องกับหน้าที ่ที ่ปฏิบัติ อาทิ พิจารณาอนุมัติใบลา อนุญาตการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

การปฏิบัติงานล่วงเวลาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองและงานอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย และมีหน้าที่ 

ความรับผิดชอบงาน ดังนี้  

                                                                                                             /๑. งานด้านการจัดทำ... 



๑. งานด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ  มีหน้าที่จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณของ บจธ. 

วิเคราะห์งบประมาณเพื่อเป�นข้อมูลในการบริหารจัดการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประสานหน่วยงานระดับ

นโยบาย และหน่วยงานกำกับดูแล  

๒. งานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีหน้าที่พัฒนาตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดด้านการ

ควบคุมภายใน การติดตามและการรายงานผล 

๓. งานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน มีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ

และงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำป�งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  รวมทั้งการ

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานของ บจธ. เป�นประจำ ตลอดจนการประเมินผลการ

ดำเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. 

๔. งานพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ป�ญหาที่มีอยู่ของกระบวนการปฏิบัติงาน

ของ บจธ. เพื ่อหาสาเหตุที ่แท้จริง ตลอดจนปรับปรุง และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของธุรกรรมหลัก ตลอดจน

กระบวนการงานสนับสนุนอื่นๆ ของ บจธ. ให้เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงปฏิบัติงาน

ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


