(สําเนา)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชางสํารวจปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ดวยกรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการสอบแขงขั นเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร
ปฏิบัติการ (ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชาง
สํารวจปฏิบัติงาน เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน
ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคล
เขารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
1.1 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
1.2 ตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
1.3 ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
1.4 ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
1.5 ตําแหนงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
1.6 ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
1.7 ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
1.8 ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนใหเปนไปตามที่กรมพัฒนาที่ดินไดกําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน
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2.1 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา
ที่ ก ลุ ม งบประมาณ กองคลั ง (กรุ ง เทพมหานคร) และฝ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป สํ า นั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต 11
(สุราษฎรธานี)
2.2 ตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ที่กลุมระบบภูมิสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรุงเทพมหานคร)
2.3 ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน) บรรจุครั้งแรก
จํานวน 1 อัตรา ทีก่ ลุมวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน (กรุงเทพมหานคร)
2.4 ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา
ที่กลุมสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม และกลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ 1 สํานักวิศวกรรมเพื่อการ
พัฒนาที่ดิน (กรุงเทพมหานคร)
2.5 ตําแหนงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ที่ฝายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
2.6 ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา
ที่กลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี) และกลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 2 (ชลบุรี)
2.7 ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา
ทีก่ ลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 (นครราชสีมา) และฝายวิชาการเพื่อการพัฒนา
ที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎรธานี สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
2.8 ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 4 อัตรา
ที่กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ สํานักงานเลขานุการกรม (กรุงเทพมหานคร) ฝายบริหารทั่วไป
กองแผนงาน (กรุงเทพมหานคร) ฝ ายบริห ารทั่วไป สํานักงานพัฒ นาที่ดิน เขต 11 (สุราษฎรธานี) และ
ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (สงขลา)
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ ป ฏิ บัติของตําแหนงตามที่ร ะบุไวในรายละเอีย ดเกี่ย วกับ การรับ สมัคร
สอบแขงขันของแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้
4. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
4.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
(3) เป น ผู เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
/ ข. ลักษณะ...
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(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เปน ผู เ คยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐ วิส าหกิจ หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) เป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามหนวยงานของรัฐตามกฎหมายอื่น
(11) เป น ผูเคยกระทําการทุจ ริตในการสอบเขารับ ราชการหรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม
(8) หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม
ตาม (10) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ สําหรับผูที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิ
สมั ค รสอบแข ง ขั น ได แต จ ะมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การบรรจุ เ ป น ขา ราชการพลเรื อนสามั ญ ที่ ส อบแข งขั น ได ต อ เมื่ อ
พนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
สอบแขงขันของแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้
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แกไขไมได

5. การรับสมัครสอบ
5.1 ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
5.2 ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพีย ง 1 ตําแหนง เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลง

5.3 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2563
ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ดังนี้
(1) ใหผูสมัครสอบเขาไปที่เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ
“รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”
(2) ใหผูสมัครสอบเลือกหั วขอยอย “อับโหลด (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)
รูปถายที่อัปโหลดจะปรากฎบนบัตรประจําตัวสอบ
(3) ใหผูสมัครสอบกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน
(4) ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ใหโดยอัตโนมัติ ใหผูสมัครพิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือหากไมมี
เครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบไฟลลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณี ที่ไ ม ส ามารถพิ ม พ แบบฟอร มการชํ าระเงิ น หรื อ บั น ทึ กข อมู ล ได ผู ส มั ค ร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถ
แกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณแลวได
5.4 นํ า แบบฟอร ม การชํ า ระเงิ น (ข อ 5.3 (4)) ไปชํ า ระเงิ น เฉพาะที่ เ คาน เ ตอร
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2563
ภายในเวลาทําการของธนาคาร
5.5 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท
(1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) คาธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ จํานวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.6 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ
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5.7 พิมพบัตรประจําตัวสอบ ตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 2563 เปนตนไป
เมื่ อ กรมพั ฒ นาที่ ดิน ประกาศรายชื่อ ผูส มัค รสอบแล ว ใหผู ส มั ครสอบเขา ไปที่
เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
ในกรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อพิมพบัตรประจําตัวสอบ พรอมลงลายมือชื่อ และนําไปแสดงตอเจาหนาที่คุมสอบใน
วันสอบขอเขียน
ทั้งนี้ บัตรประจําตัวสอบถือเปนเอกสารสําคัญที่ตองนําไปแสดงตนเพื่อใชใน
การเขาหองสอบ หากไมมีบัตรประจําตัวสอบจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ และแมวามีบัตรประจําตัว
สอบ แตหากรูปถายที่ปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 5.3 (2) ใหถือ
เปนความบกพรองของผูสมัครสอบ และจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบเชนเดียวกัน
การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว

แกไขไมได

6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
6.1 ในการสมัครสอบครั้งนี้ผูสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
6.2 ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพีย ง 1 ตําแหนง เมื่อเลื อกแลวจะเปลี่ยนแปลง

6.3 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบ ในขอ 4.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวั นป ดรั บสมัค รสอบ คือ วั นที่ 3 เมษายน 2563 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น
ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเปนเกณฑ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต
http://203.21.42.34/acc/index.html
6.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 และที่แกไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
6.5 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม กรมพัฒนาที่ดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ในกรณีผูสมัคร
ยื่นเอกสารปลอมกรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการทางคดีอาญาตอไปดวย
และกรณี เ ลขประจํ า ตั ว ประชาชนที่ ใ ช ใ นการสมั ค รสอบ ไม ต รงกั บ หลัก ฐาน
การแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผูสมัคร
สอบไมตรงกับขอมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ ผูสมัครตองมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหไป
ยืนยัน มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิเขาหองสอบ
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-67. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบแขงขันในวันที่ 17 เมษายน 2563 ทางเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th
เลือกหัวขอ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเขาที่เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ
“รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”
8. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันแบงออกเปนความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
และความเหมาะสมกับตําแหนง ดังนี้
8.1 ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ผูสมัครสอบในตําแหนงใดตองสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
นั้นตามที่กําหนดไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้
8.2 ความเหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ
ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชน
ในการปฏิ บัติงานในหน า ที่ ความสามารถ ประสบการณ ทว งทีว าจา อารมณ ทั ศนคติ จรรยาบรรณของ
ข า ราชการพลเรื อน คุ ณธรรม จริ ยธรรม การปรับตัวเขากับผูร วมงาน สังคมและสิ่ งแวดลอม ความคิ ดริเริ่ ม
สรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเปน
ของตําแหนง
ทั้งนี้ จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
กอน และเมื่อสอบผานการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธิเขา
สอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ในภายหลัง โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตําแหนง ทางเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงาน
กรมพัฒนาที่ดิน” หรือเขาที่เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”

(สัมภาษณ)

9. หลักฐานการสมัครสอบ
9.1 หลั กฐานที่ ตองนํ า มาในวั น สอบแข งขั น เพื่ อวั ด ความเหมาะสมกั บตํ า แหน ง

(1) ใบสมัครที่พิมพจากอินเตอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และ
ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 1 ป พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
(2) สําเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงที่สมัคร
สอบแขงขัน โดยตองสํ าเร็จการศึ กษาและได รับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวน
อยางละ 2 ฉบับ
/ ทั้งนี้...

-7ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ
ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบแขงขัน คือวันที่ 3 เมษายน 2563 ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษา
ดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได ก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปด
รับสมัครมายื่นแทน
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล
(ในกรณี ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) แบบ สด.8 แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จํานวน
อยางละ 1 ฉบับ
(5) สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองผลการสอบผ า นความรู ค วามสามารถทั่ ว ไป
ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับทีส่ มัครสอบขึ้นไป จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารทุกหนา
หมายเหตุ ผูที่ไดขึ้นบัญชีเมื่อจะไดรับการบรรจุเขารับราชการจะตองนําใบรับรองแพทย
ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแก
- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการที่เปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
อนึ่ ง กรณี ที่ ต รวจพบภายหลั ง ว า หลั ก ฐานและเอกสารการสมั ค รสอบ หรื อ คุ ณ สมบั ติ
การสมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผู
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง หรือเรียกรองใดๆ
ทั้งสิ้น
10. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูสอบแขงขันได ตองเปนผูสอบไดคะแนนในการสอบแขงขันเพื่อวัด
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ และการสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย
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-811. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
กรมพัฒนาที่ดินจะประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนน
รวมของการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงและการสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตําแหนงสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนการสอบแขงขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนการสอบแขงขันเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี
แตถามีการสอบแขงขันในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบ
แขงขันไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก
12. การบรรจุและแตงตั้ง
12.1 ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ระบุไวในขอ ๑
12.2 ผูสอบแขงขันไดเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการตองอยูปฏิบัติงานภายใน
กรมพัฒนาที่ดินเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป โดยหามโอนไปสวนราชการอื่น เวนแตลาออกจากราชการ
12.3 กรมพัฒนาที่ดินไมประสงคที่จะรับโอนผูสอบแขงขันไดที่เปนขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐทุกประเภทไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการสอบแขงขันดวยความเสมอภาค โปรงใส และยุติธรรม ดังนั้น
หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบแขงขันได หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาได
หลงเชื่อและแจงใหอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
(ลงนาม)

เบญจพร ชาครานนท
(นางสาวเบญจพร ชาครานนท)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

สําเนาถูกตอง

(นายศุภากร รอดเรืองศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563)

ชื่อตําแหนง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จํานวนตําแหนงวาง

2 อัตรา

(1) กลุมงบประมาณ กองคลัง (กรุงเทพมหานคร)
(2) ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
(สุราษฎรธานี)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานวิชาการเงินและบัญชี งบประมาณ และพัสดุ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชาในกลุมงบประมาณ กองคลัง และฝายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เพื่อใหการใช
จายเงินงบประมาณ และสนับสนุนใหงานการเงินและบัญชี งบประมาณและพัสดุของกรมพัฒนาที่ดิน เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไว
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) รวมจัดทําแผนการใชเงินงบประมาณทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค พรอมทั้งการ
โอนจัดสรรงบประมาณทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อใหการจัดทําแผนการใชเงินงบประมาณของกรม
พัฒนาที่ดิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไว
(2) ชวยขออนุมัติเงินประจํางวดงบประมาณรายจายประจําป งบกลาง กปร. เงินกู
งบฉุกเฉิน เงินกันไวเบิกเหลื่อมป รวมทั้งคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว และขออนุมัติ
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณของกรมพัฒนาที่ดิน
เปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว
(3) ชวยตรวจสอบยอดเงินงบประมาณเหลือจาย สรุปเสนอกรมพัฒนาที่ดิน และเสนอ
อนุมัตินําเงินเหลือจายไปใชในกิจกรรมอื่นๆ เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณของกรมพัฒนาที่ดิน เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบที่กําหนด
(4) ร ว มจั ดทํ า ประมาณการรายไดป ระจําปงบประมาณและจัดทํ าเงิน งบประมาณ
เบิกจายแทนกันเพื่อใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบที่กําหนด
(5) ชวยดําเนินการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป การขยายเวลาเบิกจายเงิน การขออนุมัติ
หลักการ การจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน เพื่อใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ถูกตองตามระเบียบที่กําหนด
(6) รวมวิเคราะหรายการเบิกเงิน ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ การติดตามผล
และจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณ งบกลาง เงินนอกงบประมาณ เงินกันไวเบิกเหลื่อมป เพื่อใหการ
เบิกจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบที่กําหนด
/ (7) ปฏิบัติงาน...

-2(7) ปฏิบัติงานดานบัญชี ไดแก การตรวจสอบใบเบิกเงินคารักษาพยาบาล คาเลาเรียน
คาเชาบานตรวจสอบกําหนดรายละเอียดการเบิกจายเงินไปราชการตางจังหวัด เพื่อใหถูกตองตามระเบียบที่
กําหนด
(8) ปฏิบัติงานดานงบประมาณ เชน การจัดทํางบบริหารงานทั่วไปรวบรวมงบประมาณ
ของสํานักงาน จัดทําทะเบียนและตรวจสอบการใชจายงบประมาณของสํานักงาน รายการใชเงินประจํางวด
ของสํานักงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
(9) การปฏิบัติงานดานพัสดุ-ครุภัณฑ ไดแก การทําเรื่องเบิกจายวัสดุครุภัณฑเปน
กรรมการจัดซื้อ-จัดจาง ตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ และจัดซอมครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย รวมทั้งกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานดานพาหนะ ไดแกการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น และจัดทํารายงานการใชรถและน้ํามัน
ประจําเดือนเพื่อใหการดําเนินงานถูกตองตามระเบียบพัสดุที่กําหนดไว
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานงานดานการเงินและการคลังกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลและขอเท็จจริง ดานการเงินและการคลัง
แกบุคคลและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองในการดําเนินงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความ
รับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูล
และความรูตางๆ ที่เปนประโยชน
(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
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ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ บทบาทหนาที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรูเกี่ยวกับบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ
(3) ความรูเกี่ยวกับพัสดุ-ครุภณ
ั ฑ
(4) ความรูเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงิน และนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(5) ความรูเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563)

ชื่อตําแหนง

นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ

จํานวนตําแหนงวาง

1 อัตรา

กลุมระบบภูมิสารสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานระบบภูมิสารสนเทศ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาใน
กลุมระบบภูมิสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหงานดานระบบภูมิสารสนเทศบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกรม
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) เป น ศู น ย ก ลางระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร ข องกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เพื่อเปนแหลงรวบรวม และเรียกใชขอมูลใหกับทุกหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(2) จัดทํารวบรวมขอมูล (Meta Data) ดานภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม
และแฟมขอมูลแผนที่ทุกประเภท เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับบริการหนวยงานตางๆ ของกรม และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
(3) จัดทํามาตรฐานขอมูล (Meta Data) ดานภูมิสารสนเทศ เพื่อใชแลกเปลี่ยนและ
บริการเพื่อใหผูใชขอมูลไดใชขอมูลรวมกันในทุกระดับของหนวยงานรัฐบาล
(4) จัดเก็บ รวบรวมและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศดานภูมิศาสตรใหเปนปจจุบัน
เพื่อเขาสูระบบเครือขายกลาง เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับบริการหนวยงานตางๆ ของกรม
(5) จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมการใชงานทางดานระบบภูมิสารสนเทศ
และการใหบริการขอมูลตาง ๆ ในรูปของโปรแกรมบนระบบเครือขายระบบ Online ทั้งในระบบ Internet
และ Intranet เพื่อบริการขอมูลแกผูบริหาร ผูเกี่ยวของ และประชาชน รวมทั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจํา
ตําบล
(6) ประสาน ดําเนินการ วิเคราะหจัดทําขอมูล กรณีเรงดวนดานการบริหารสินทรัพย
ดานการเตือนภัย การติดตามประเมินผลการใชประโยชนที่ดินใหผูบริหารทางดานภูมิสารสนเทศแกกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(7) บริการขอมูลดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแกผูบริหาร ผูเกี่ยวของและประชาชน
เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนเพื่อกําหนดพื้นที่ที่ตองดําเนินการใหถูกตอง
(8) จัดฝกอบรมดานการพัฒนาทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อการพัฒนางาน
ดานการเกษตรใหแกเจาหนาที่ทุกกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมทั้งสถาบันการศึกษาและองคกร
เอกชนที่ปฏิบัติหรือมีสวนเกี่ยวของดานการเกษตร เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ดานภูมิ
สารสนเทศ
/ (9) ปฏิบัติงาน…

-2(9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหกลุมระบบภูมิสารสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ตรวจสอบและเตรียมระวางแผนที่และหรือขอมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อทําการจัดสง
ใหหนวยงานภายในหนวยงานภายนอก และใหบริการประชาชน
(2) ชี้ แจงและตอบปญ หาเกี่ย วกั บ ข อมูล ดา นแผนที่ และหรือภู มิส ารสนเทศเพื่ อให
ความรูความเขาใจแกหนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป
(3) ใหบ ริก ารแผนที่ และหรือขอมูล ภูมิส ารสนเทศบนระบบเครือ ขา ย Internet
แกหนวยราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ได รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรกายภาพ ทางภูมิศาสตร หรือทางภูมศิ าสตรกายภาพ และ
(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ บทบาทหนาที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรูเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
(3) ความรูเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ
(4) ความรูเกี่ยวกับการอาน แปลความหมาย จัดทําและปรับปรุงแผนที่จากภาพถาย
ทางอากาศ หรือขอมูลดาวเทียม

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563)

ชื่อตําแหนง

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน)

จํานวนตําแหนงวาง

1 อัตรา

กลุมวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน
สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน
(กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถ ทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานการศึกษา วิเคราะห วิจัยแรในดินขนาดเล็กกวา 53 ไมครอน ดวยเทคโนโลยีการ
เบี่ยงเบนของรังสีเอ็กซ และเทคนิคการใชความแตกตางปริมาณความรอน ลักษณะและจุลสัณฐานของดิน
รวมทั้งหินดวยเทคโนโลยีการใชกลองจุลทรรศนชนิดพิเศษ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผู
บังคับบัญชาในกลุมวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน เพื่อทราบชนิดและ
ปริมาณของแรดินเหนียว รวมทั้งแรปฐมภูมิ และทุติยภูมิอื่นๆ และแรขนาดใหญกวา 53 ไมครอน ชนิดของ
วัตถุตนกําเนิด ลําดับการวิวัฒนาการของดินและโครงสรางขนาดเล็กของดิน
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูล และรวมดําเนินการวิจัย ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อสรางองคความรู
(2) วิเคราะหทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตรของ
วัตถุตัวอยาง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณวัด เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชน ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ
(3) รวมปฏิบัติงานดานการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ
จัดทําฐานขอมูลหองปฏิบัติการ สงเสริมพัฒนาหองปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทาง
การคา
(4) รวมศึกษาวิเคราะห วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและถายทอดความรู และรวม
ดําเนินการ จัดฝกอบรม เพื่อใหสอดคลองกับความตองการและทันตอความกาวหนาของวิทยาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(5) ศึกษา คนควา ติดตามความรู และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อใชประโยชนดานตางๆที่เกี่ยวของ
(6) รวมดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพื่อใหผลการทดสอบเปนที่นาเชื่อถือ
(7) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหกลุมวิจัย
แรและจุลสัณฐานดิน สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว

/ 2. ดานการ...

-22. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกผูประกอบการ
สวนราชการ และประชาชนผูสนใจทั่วไป
(2) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันสาขาวิชาวิทยาศาสตร
กายภาพ ทางเคมี ทางธรณีวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร ทางปฐพีศาสตร ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร
และอนุรักษศาสตร ทางการจัดการทรัพยากรดิน และ
(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ บทบาทหนาที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรูเกี่ยวกับ
- การวิเคราะห วิจัยพืช ปุย วัสดุ และการปรับปรุงบํารุงดิน
- การตรวจสอบ วิเคราะห วิจัยสมบัติทางกายภาพที่เกี่ยวกับดินและโครงสรางดิน
- ผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษตกคางจากการทําการเกษตรตอสิ่งแวดลอม
- แรในดิน
- จุลสัณฐานดิน
- ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เกี่ยวของกับกรมพัฒนาที่ดิน ฯลฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563)

ชื่อตําแหนง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

จํานวนตําแหนงวาง

2 อัตรา

(1) กลุมสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม
สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
(กรุงเทพมหานคร)
(2) กลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ 1
สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
(กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติ งานเกี่ย วกับด านวิ ศวกรรมโยธา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาใน
กลุมสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม และกลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ 1 สํานักวิศวกรรมเพื่อการ
พั ฒ นาที่ ดิ น
เพื่ อ ให ง านการออกแบบโครงสร า ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตรงตามแบบสถาป ต ยกรรมและ
ภูมิสถาปตยกรรมและถูกตองตามแบบกอสรางที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิผล และงานสํารวจเพื่อออกแบบ
เบื้องตน งานแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา และระบบอนุรักษดินและน้ํา เปนไปอยางถูกตอง
ตามมาตรฐานทางดานวิศวกรรม
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) รวมสํารวจออกแบบและวางผังพัฒนาพื้นที่และสิ่งกอสรางทางดานสถาปตยกรรม
และภูมิสถาปตยกรรม เพื่อใหงานการออกแบบโครงสรางมีประสิทธิภาพตรงตามแบบสถาปตยกรรมและ
ภูมิสถาปตยกรรมและถูกตองตามแบบกอสรางที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิผล
(2) ชวยจัดทํารายการประมาณราคาและรายละเอียดขอกําหนดของสิ่งกอสราง และ
จัดทําแบบกอสราง เพื่อใหงานการออกแบบโครงสรางมีประสิทธิภาพตรงตามแบบสถาปตยกรรมและภูมิ
สถาปตยกรรมและถูกตองตามแบบกอสรางที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิผล
(3) ร ว มบู ร ณะและซ อ มแซมอาคารและสิ่ ง ก อ สร า งทางสถาป ต ยกรรม
และ
ภูมิสถาปตยกรรมเพื่อความปลอดภัยตามหลักทางวิชาการวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
(4) รวมสํารวจ ออกแบบ ทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับงานทางสถาปตยกรรมและ
ภูมิส ถาป ตยกรรม เพื่ อให งานการออกแบบโครงสรางมีป ระสิทธิภ าพตรงตามแบบสถาปตยกรรมและ
ภูมิสถาปตยกรรมและถูกตองตามแบบกอสรางที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิผล
(5) รวมวางแผน กําหนดมาตรฐานงานดานสิ่งกอสราง เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
การประหยัดพลังงาน
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-2(6) รวมศึกษา วิเคราะห วางแผน สํารวจเพื่อออกแบบ คํานวณ และควบคุมการ
กอสรางงานแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ําดวยมาตรการวิธีกล เพื่อใหเปนไปตามหลักวิชาการและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
(7) รวมตรวจสอบสัญญากอสราง และการแกไขสัญญากอสราง งานแหลงน้ําเพื่อการ
อนุรักษดินและน้ํา และระบบอนุรักษดินและน้ําดวยมาตรการวิธีกล เพื่อใหงานมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน
และขอกําหนด
(8) รว มบํ ารุ งรักษาสิ่งกอสรางในระบบอนุรักษดินและน้ําดานวิศวกรรม เพื่อให
สิ่งกอสรางมีความมั่นคงแข็งแรงเปนไปตามมาตรฐานทางดานวิศวกรรม
(9) รวมประมาณราคาและจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดซื้อจัดจางในงานแหลงน้ําเพื่อการ
อนุรักษดินและน้ํา และระบบอนุรักษดินและน้ําดวยมาตรการวิธีกล เพื่อใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
ตามหลักวิชาการ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
(10) รวมฟนฟู ปรับปรุง บํารุงดิน ดานวิศวกรรม ตามมาตรการปองกันและบรรเทา
ภัยธรรมชาติเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(11) ปฏิ บัติ งานและสนับ สนุน งานอื่น ๆตามที่ ไดรับ มอบหมาย เพื่ อสนั บสนุน ให
กลุมสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม และกลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ 1 สํานักวิศวกรรมเพื่อการ
พัฒนาที่ดินในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ช ว ยประสานการทํางานรว มกัน ทั้ง ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน ว ยงาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) รวมชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาและเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
โยธาและโครงสรางพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป เพื่อใหไดขอมูลความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน รวมทั้งการมีสวนรวม
(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทํา สถิติ ปรับปรุง จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
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-3คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ได รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร ทางวิ ศวกรรมโยธา ทางวิ ศวกรรมสิ่งแวดล อม ทางวิศวกรรมสุ ขาภิ บ าล ทางวิศวกรรม
ชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสราง และ
(2) ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด และ
(3) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถทีใ่ ชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ บทบาทหนาที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรู ในการสํ า รวจ ออกแบบ คํานวณความมั่น คง และประมาณราคาโครงสราง
พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
(3) ความรูในการวิเคราะหขอมูลน้ําฝน และอุทกวิทยา
(4) ความรูในการวิเคราะห ศึกษาความเหมาะสม และการวางโครงการ
(5) ความรูทั่วไปดานการชลประทาน

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563)

ชื่อตําแหนง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

จํานวนตําแหนงวาง

1 อัตรา

ฝายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานวิชาการเกษตร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในสถานีพัฒนา
ที่ดินปทุมธานี เพื่อใหการดําเนินงานวิจัย การปรับปรุงบํารุงดินและการผลิตพันธุพืช เพื่อการอนุรักษดินและ
น้ํามีความถูกตองครบถวนและเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิ จั ย และทดสอบการพั ฒ นาที่ดิ น ในพื้น ที่เ พื่อใหส ามารถใชที่ ดิน เพื่ อ
การเกษตรไดอยางยั่งยืน
(2) ปฏิบัติการในดานการพัฒนาที่ดิน การสงเสริมการสาธิต เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
เพื่อสามารถแกไขปญหาดินใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
(3) ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีใหแกหมอดินอาสา และเกษตรกรทั่วไปเพื่อสราง
เครือขายการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอยางตอเนื่องและยั่งยืน
(4) ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินและแผนพัฒนาการเกษตร เพื่อใหมีการ
ใชประโยชนที่ดินอยางเต็มศักยภาพ
(5) จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับพื้นที่ เพื่อสามารถพัฒนาที่ดินใหเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
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-24. ดานการบริการ
(1) รวบรวม จัดทําขอมูล การจัดทํารายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อใช
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และใหบริการขอมูลแกผูผลิต ผูประกอบการ และผูเกี่ยวของ
(2) ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําสื่อเผยแพรความรูทางวิชาการเกษตรแกหนวยงานที่
เกี่ยวของเกษตรกร ผูประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อใหสามารถนําความรูไปใชปฏิบัติใหเกิดประโยชน
(3) ใหคําปรึกษา แนะนําในงานดานวิชาการแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาเพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ได รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตรและอนุรักษ
ศาสตร ทางพืชไรนา ทางพืชไร ทางพืชศาสตร ทางพืชสวน ทางสงเสริมการเกษตร ทางสงเสริมและนิเทศ
ศาสตร เ กษตร ทางวิ ท ยาศาสตร เ กษตร ทางวิทยาศาสตรการเกษตร หรือ ทางเคมี การเกษตร สาขาวิช า
เทคโนโลยี ก ารผลิ ตพื ช สาขาวิ ช าเทคโนโลยีชี ว ภาพ หรือสาขาวิช าวิทยาการสิ่ง แวดลอมและทรัพ ยากร
ธรรมชาติ และ
(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ บทบาทหนาที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรูเกี่ยวกับงานการเกษตร และการพัฒนาที่ดิน ไดแก
- ความรูทั่วไปทางการเกษตร
- การอนุรักษดินและน้ํา
- การวางแผนการใชที่ดิน
- การจัดการดิน
- การปรับปรุงบํารุงดิน
- การใชผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เกี่ยวของกับกรมพัฒนาที่ดิน ฯลฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563)

ชื่อตําแหนง

นายชางสํารวจปฏิบัติงาน

จํานวนตําแหนงวาง

2 อัตรา

(1) กลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
(ปทุมธานี)
(2) กลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
(ชลบุรี)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานชางสํารวจ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ในกลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เพื่อใหการสํารวจและทําแผนที่ถูกตองรวดเร็ว
ตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) สํารวจและจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดินอยางละเอียดเพื่อใชใน
การวางแผนการใชที่ดินระดับไรนา
(2) สํารวจ ออกแบบ และควบคุมการกอสรางของหนวยงานเพื่อใหถูกตองตามหลัก
วิชาการและเปนไปตามแผนงาน งบประมาณที่กําหนดไว
(3) จัดทําขอมูลจําแนกประเภทที่ดิน เพื่อใหขอมูลประกอบการวางแผนการใชที่ดิน
ระดับไรนา
(4) สํ า รวจและซ อ มแซมโครงข า ยหมุ ด หลั ก ฐานภาคพื้ น ดิ น เพื่ อให ท ราบและ
รายละเอียดการใชประโยชนใหเปนไปตามหลักวิชาการสํารวจรังวัด
(5) ตรวจสอบแนวเขตปาไมถาวรในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
(6) จัดทําขอมูลแผนที่ ประกอบสวนของแผนที่ ผลิตแผนที่ตนแบบ เพื่อใชในงาน
อนุรักษดินและน้ํา
2. ดานการบริการ
ให คํ าปรึ กษา แนะนําเกี่ย วกับ งานดา นสํา รวจออกแบบระบบอนุรั กษดิ น และน้ํ า
งานแหลงน้ํา แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดรับทราบขอมูลความรูตางๆ
และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

/ คุณสมบัติ...

-2คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ไดรับ ประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดี ยวกัน หรืออนุ ปริ ญญาหลักสูตร 3 ป ตอจากประกาศนีย บัต รมั ธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทีย บเทาใน
สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการกอสราง และ
(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
ทัง้ นี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรูเกี่ยวกับ
- ดานแผนที่ การจัดทําขอมูลแผนที่
- การสํารวจ และจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดิน
- การจัดทําขอมูลจําแนกประเภทที่ดิน
- การตรวจสอบแนวเขตปาไมถาวร
- การสํารวจและซอมแซมโครงขายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563)

ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

จํานวนตําแหนงวาง

2 อัตรา

(1) กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
(นครราชสีมา)
(2) ฝายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดิน
สุราษฎรธานี สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานการเกษตร ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนในกลุมวิชาการเพื่อการพัฒนา
ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 และสถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อใหการดําเนินงานวิจัยมีความถูกตองครบถวน
และการผลิตพันธุพืช เพื่อการอนุรักษดินและน้ํามีความถูกตอง เปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานรวมกับนักวิชาการเกษตรในงานวิจัยและทดสอบและงานผลิตพันธุพืช
เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่สามารถนําไปถายทอดใหแกเกษตรกรไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(2) ชวยทําการศึกษา วิจัยและทดสอบการพัฒนาที่ดินในพื้นที่เพื่อใหสามารถใชที่ดิน
เพื่อการเกษตร
(3) ปฏิบัติการดานการพัฒนาที่ดิน การสงเสริมการสาธิต เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน เพื่อ
สามารถแกไขปญหาดินใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
(4) รวมดําเนินการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีใหแกหมอดินอาสา และเกษตรกร
ทั่วไปเพื่อสรางเครือขายการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอยางตอเนื่องและยั่งยืน
(5) ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินและแผนพัฒนาการเกษตร เพื่อใหมีการ
ประโยชนที่ดินอยางเต็มศักยภาพ
(6) รว มจั ดทํ า แผนพัฒ นาทรัพยากรที่ดิน ระดับ พื้น ที่ เพื่อสามารถพัฒ นาที่ ดิน ให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

ไปปฏิบัติ

2. ดานการบริการ
(1) สาธิต แนะนํา สงเสริม ฝกอบรม และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อนําความรู

(2) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ และแนะแนวทางการแกไขปญหาการเกษตร
เพื่อใหมีการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
/ คุณสมบัติ...

-2คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ไดรับ ประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร หรืออนุปริญญา
หลักสูตร 3 ป ตอจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร และ
(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรูเกี่ยวกับงานการเกษตร และการพัฒนาที่ดิน ไดแก
- ความรูทั่วไปทางการเกษตร
- การอนุรักษดินและน้ํา
- การวางแผนการใชที่ดิน
- การจัดการดิน
- การปรับปรุงบํารุงดิน
- ปจจัยการผลิตที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดิน

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563)

ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จํานวนตําแหนงวาง

4 อัตรา

(1) กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักงานเลขานุการกรม (กรุงเทพมหานคร)
(2) ฝายบริหารทั่วไป กองแผนงาน (กรุงเทพมหานคร)
(3) ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
(สุราษฎรธานี)
(4) ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
(สงขลา)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานงานดานธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน
ในกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ สํานักงานเลขานุการกรม ฝายบริหารทั่วไป กองแผนงาน
ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เพื่อสนับสนุนงาน
ตางๆ ในกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ สํานักงานเลขานุการกรม ฝายบริหารทั่วไป กองแผนงาน
ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ใหมีความรวดเร็ว
ถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณทั่วไปและอิเล็กทรอนิกส เชน
การรับสงหนังสือราชการ การควบคุมทะเบียนหนังสือเขาออก การเก็บและคนหาเอกสารตางๆ การรางและ
โตตอบหนังสือการกลั่นกรองหนังสือราชการและการบันทึกนําเสนอหนังสือตอผูบังคับบัญชา เพื่อใหการ
ปฏิ บั ติ ง านด า นงานธุ ร การและงานสารบรรณทั่ ว ไปและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องสํ า นั ก งานเลขานุ ก ารกรม
กองแผนงาน และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบสารบรรณที่
กําหนดไว
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานพัสดุครุภัณฑ เชน การควบคุม/จัดทําทะเบียนพัสดุ
ครุภัณฑการควบคุมการเบิกจายพัสดุสํานักงาน การควบคุมยานพาหนะ การใชรถยนตราชการ การจัดทํา
ทะเบียน/ควบคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑคงเหลือประจําป เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานดานพัสดุครุภัณฑของสํานักงานเลขานุการกรม กองแผนงาน และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบพัสดุที่กําหนดไว
(๓) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขานุการกรม กองแผนงาน และ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต เพื่อใหมีรายงานผลการปฏิบัติงานที่ถูกตอง ครบถวนและเปนขอมูลที่มีประโยชนแก
ผูบริหารประกอบการตัดสินใจดําเนินการตางๆ
/ (4) ศึกษา...

-2(4) ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องคความรูใหมๆ และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานธุรการเพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
(5) ชวยปฏิบัติงานดานงบประมาณ เชน การจัดทํางบบริหารงานทั่วไป รวบรวม
งบประมาณของสํานักงาน จัดทําทะเบียนและตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณของสํานักงาน รายการใช
เงินประจํางวดของสํานักงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
(6) ชวยปฏิบัติงานตรวจสอบกลั่นกรองการปฏิบัติงานดานพัสดุ –ครุภัณฑ การทําเรื่อง
เบิกจายวัสดุครุภัณฑ เปนกรรมการจัดซื้อ–จาง ตรวจรับวัสดุ-ครุภัณฑ และจัดซอมครุภัณฑ ที่ชํารุดเสียหาย
รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานยานพาหนะ ไดแก การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น และจัดทํา
รายงานการใชรถและน้ํามันประจําเดือน เพื่อใหการดําเนินงานถูกตองตามระเบียบพัสดุที่กําหนดไว
(7) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหกลุมชวย
อํานวยการและประสานราชการ สํานักงานเลขานุการกรม ฝายบริหารทั่วไป กองแผนงาน และฝายบริหาร
ทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2. ดานการบริการ
(1) ช ว ยติ ด ต อ ประสานงานกั บ บุ ค คลภายในหน ว ยงานเดี ย วกั น หรื อ หน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น
(2) ช ว ยให บ ริ การขอ มูล แกผูม าติด ตอราชการ เพื่อใหได รับ ข อมูล ที่จ ะนําไปใช
ประโยชนไดตอไป
(3) รวมผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ในทุกสาขาวิชา และ
(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
ทัง้ นี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรูเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ และพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ
(3) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(4) ความรูเกี่ยวกับการจัดการสํานักงาน
(5) ความรูเบื้องตนดานงบประมาณและการเงินการบัญชี

