
 

 

(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง   รับสมคัรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 
 

ด้ วย  กรมพัฒนาที่ ดินจะ ดํา เ นินการสอบแข่ งขัน เ พ่ือบรร จุและแต่ง ต้ั ง บุคคล 
เข้ารับราชการในตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน และนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551  เรื่อง  
หลักเกณฑ์  วิ ธีการ  และเ ง่ือนไขการสอบแข่งขันเ พ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ   จึงประกาศ 
รับสมัครสอบแข่งขันฯ  ดังต่อไปน้ี 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 

1.1  ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 7,300 – 8,030 บาท 
หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ จะกําหนด  

1.2  ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน   อัตราเงินเดือน 7,300 – 8,030  บาท 
หรอืตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ จะกําหนด   

1.3  ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 8,700 – 9,570 บาท 
หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ จะกําหนด 

ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ กําหนด   

2.  จํานวนตาํแหน่งว่างคร้ังแรก 

 2.1  ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน   จํานวน  3  อัตรา 
 2.2  ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน   จํานวน  6  อัตรา 

 2.3  ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จํานวน  11  อัตรา 

3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร
สอบแข่งขันของแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศน้ี 
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 4.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

4.1  ผู้สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปน้ี 

ก.  คุณสมบัติทั่วไป 
(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี 
(3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
ข.  ลักษณะต้องห้าม 

(1)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ

ตามหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอ่ืน 
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน 

หน่วยงานของรัฐ 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน  ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11)  ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (10) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี 
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ออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ (สําหรับผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (1) สามารถ
สมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้
ต่อเมื่อพ้นจากเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว) 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

4.2  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
สอบแข่งขันของแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศน้ี 

5.  กําหนดการ และวิธกีารรบัสมัคร  
5.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 

2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน  ดังน้ี  
   (1)  ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th 
เลือกที่เมนู “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน (JOB LDD)” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com 
เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน” 
   (2)  ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่
กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
   (3)  พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะน้ัน ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette  
เป็นต้น 
  ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
 5.2  นําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ 5.1 (3)) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ภายใน
เวลาทําการของธนาคาร 
 ทั้งนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว 
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5.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน 230 บาท 
  (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ  จํานวน 200 บาท 
  (2)  ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ  จํานวน 30 บาท 
เม่ือสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

ทั้งสิน้ 
5.4  ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะ

กําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ 

6.   เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 

 6.1  ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
 6.2  ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้ 
 6.3  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2  โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554  ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ 
 6.4  การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ 
พ.ศ.2551  ดังน้ัน หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อ 
เจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 
 6.5  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความ
เป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามา
ย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

  และกรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการ
แสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีช่ือ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบ
ไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไป
ยืนยัน มิฉะน้ันจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 
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7.  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบและระเบยีบเกี่ยวกบัการสอบ 

 กรมพัฒนาที่ดิน  จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบแข่งขันในวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th 
เลือกที่เมนู “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน (JOB LDD)” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com 
เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”  

8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ภาค  ดังน้ี 

8.1  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม  
200 คะแนน 

      ผู้สมัครสอบในตําแหน่งใดต้องสอบวิชาความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งน้ันตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตําแหน่ง แนบท้าย
ประกาศน้ี   

8.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติ

ส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจาก
การสัมภาษณ์ ทั้งน้ี อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจ
ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  
ทัศนคติ  จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ัง
สังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และ
รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

 ทั้งน้ี  จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
(ภาค ค.)  โดยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) ณ ฝ่ายสรรหา
และบรรจุแต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และทาง
เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกที่เมนู “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน (JOB LDD)” 
หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในกรมพัฒนาที่ดิน” ในภายหลัง   

9. หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.)   

9.1  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 น้ิว ซึ่งถ่ายไว้เป็นเกิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 
 
 

/9.2  สําเนา… 
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9.2  สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของกับตําแหน่งที่สมัคร
สอบแข่งขัน  โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวน
อย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งน้ี  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวัน 
ปิดรับสมัครสอบแข่งขัน คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2554  ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษา
ดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิด
รับสมัครมาย่ืนแทน 

9.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ 
9.4  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล  จํานวน

อย่างละ 1 ฉบับ (ในกรณี ช่ือ – ช่ือสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) 
9.5  สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ 

ก.พ. ในระดับที่สมัครสอบ  จํานวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสําเนาเอกสารทุกหน้า 
หลักฐานและเอกสารตั้งแต่ข้อ 9.1 ถึง 9.5 ให้นําใส่ซองสีน้ําตาล ขนาด A4 (9 x 12 นิ้ว) ปิดผนึก
พร้อมทั้งเขียนเลขประจําตัวสอบ และชื่อ – ชื่อสกุล ที่หน้าซอง 

หมายเหตุ  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนําใบรับรอง
แพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 
มาตรา 36 ข (2) มาย่ืนด้วย 

อน่ึง  กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการ
สมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในสมัครสอบครั้งน้ีต้ังแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง หรือเรียกร้องใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

10.   เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค 
ตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 

 

 

/11.การข้ึนบัญชี... 
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11.   การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

    การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จะเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา 
ตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลข
ประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
   การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี  นับต้ังแต่วันขึ้น
บัญชี  แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันน้ีอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก 

12.   การบรรจุและแต่งตั้ง 

  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ันตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 
ในอัตราที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ จะกําหนด 

        ในกรณีที่มีตําแหน่งว่างในส่วนราชการอ่ืน  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้น้ีจะสามารถ
นําไปใช้บรรจุในส่วนราชการอ่ืนได้ด้วย 

13.   เงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้ง   

   กรมพัฒนาที่ดินไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานของรัฐทุกประเภท  ซึ่งมีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่   22    เมษายน  พ.ศ. 2554 

(ลงนาม)         ธวัชชัย  สําโรงวัฒนา 

            (นายธวัชชัย  สําโรงวัฒนา) 
                 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

สําเนาถูกต้อง 

สมศักด์ิ  ศรีปัญญาชาญ 

(นายสมศักด์ิ  ศรีปัญญาชาญ) 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 



รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบคุคลเข้ารบัราชการ 
ตามประกาศรบัสมัครสอบแข่งขันฯ ลงวันที่   22   เมษายน 2554 

 
 

1.  ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน   

    1.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  (1)  ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. แล้ว และ 
    (2)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง  

    1.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.2.1  ด้านการปฏบิตักิาร 

 (1) สํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ  ก่อสร้าง  บํารุงรักษาโครงการ
ก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
 (2)  ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบ
รูปและรายการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) ถอดแบบ เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
 (4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการ
จ้างตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 
 (5)  รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงาน
ด้านช่าง 
      1.2.2  ด้านการบรกิาร  
 (1)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมี
ความรับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
 (2)  ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข .) คะแนนเต็ม   
200 คะแนน จะทดสอบตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตามข้อ 1.2 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบคุคลเข้ารบัราชการ 
ตามประกาศรบัสมัครสอบแข่งขันฯ ลงวันที่   22    เมษายน 2554 

 
 

2.  ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน   

    2.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  (1)  ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. แล้ว และ 

  (2)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสํารวจ  

    2.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.2.1  ด้านการปฏบิตักิาร 

 (1)  สํารวจ รังวัด คํานวณ ตรวจสอบ จัดทําแผนที่ แผนผัง เพ่ือให้
ทราบรายละเอียด และเป็นไปตามแบบที่กําหนด สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (2)  แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นจากการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานที่กําหนดไว้  
  (3)  วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนท่ี เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 (4)  บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสํารวจ และรายงาน
ผล เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงาน 

 (5)  กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสํารวจ  เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง 
  2.2.2  ด้านการบรกิาร  

 (1)  ให้คําปรึกษา แนะนําทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปแก่
บุคลากรทุกสายงาน  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้  ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

 (2)  ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข .) คะแนนเต็ม   
200 คะแนน จะทดสอบตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตามข้อ 2.2 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบคุคลเข้ารบัราชการ 
ตามประกาศรบัสมัครสอบแข่งขันฯ ลงวันที่   22    เมษายน 2554 

 
 

3.  ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   

    3.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  (1)  ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับ
ปริญญาตรี ของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. แล้ว และ 
  (2)  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ปฐพีศาสตร์ ปฐพีวิทยา ปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์
ศาสตร์ หรือพืชไร่นา  

 
   3.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  3.2.1  ด้านการปฏบิตักิาร 
 (1)  ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเก่ียวกับงานพัฒนาที่ดินด้าน
การอนุรักษ์ดิน และน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและ
การวางแผนการใช้ที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
 (2)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านพืชเก่ียวกับการ
อนุรักษ์ ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธ์ุ การขยายพันธ์ุ วิทยาการด้านพันธ์ุ  
การเขตกรรม การอารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเก่ียว  การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งงานด้านการผลิตสารบํารุงพืช และอื่นๆ เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร 
และช่วยพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมท้ังผลกระทบของ
ภูมิอากาศต่อการเกษตร 
 (3)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับดิน นํ้าและการ
ชลประทาน ปุ๋ย วัตถุมีพิษการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ 
 (4)  ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช  สินค้า
เกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และ
ประเทศคู่แข่งเป็นต้น เพ่ือวางแผนและแนะนําการผลิต และการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ 
สามารถผลิตให้ได้มาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร 
 (5)  ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เก่ียวกับการวินิจฉัย 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ ปัจจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช
และการเตือนภัยการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช เพ่ือการป้องกันกําจัดที่เหมาะสม 

  3.2.2  ด้านการวางแผน 
    วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของ

หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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  3.2.3  ด้านการประสานงาน 
 (1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ

หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
 (2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  3.2.4  ด้านการบรกิาร 
 (1)  รวบรวม จัดทําข้อมูล การจัดทํารายงานเก่ียวกับสารสนเทศทาง
การเกษตร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และ
ผู้เก่ียวข้อง 
 (2)  ให้คําปรึกษา แนะนํา จัดทําสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตร
แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เกษตรกร  ผู้ประกอบการ  และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้สามารถนําความรู้ไปใช้
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ 
 (3)  ให้คําปรึกษา แนะนํา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา เพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข .) คะแนนเต็ม   
200 คะแนน จะทดสอบตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตามข้อ 3.2 

 

 

 

 


