
 
 

(ส าเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่องรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 
 
  ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
ทั่วไป ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  
ลงวันที่ 11กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 1. ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

 หน่วยที่ 1 ต าแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 
 ต าแหน่งที่  1.1   ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร   
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน 2 อัตรา 
 ต าแหน่งที่  1.2   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 
 ต าแหน่งที่  1.3   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
  กลุ่มงานบริการ  จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยที่ 2 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1   
 ต าแหน่งที่  2.1   ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร   
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน 4 อัตรา 
 ต าแหน่งที่  2.2   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยที่ 3 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2   
 ต าแหน่งที่  3.1   ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร   
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 
 ต าแหน่งที่  3.2   ต าแหน่งนักส ารวจดิน  
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 
 ต าแหน่งที่  3.3   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 
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หน่วยที่ 4 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
 ต าแหน่งที่  4.1   ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร   
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน 4 อัตรา 

หน่วยที่ 5 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
 ต าแหน่งที่  5.1   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยที่ 6 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
 ต าแหน่งที่  6.1   ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร   
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยที่ 7 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
 ต าแหน่งที่  7.1   ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร   
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยที่ 8 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  
 ต าแหน่งที่  8.1  ต าแหน่งนักส ารวจดิน 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 
 ต าแหน่งที่  8.2   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 
 ต าแหน่งที่  8.3   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยที่ 9 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
 ต าแหน่งที่  9.1   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 
 ต าแหน่งที่  9.2   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 
 ต าแหน่งที่  9.3   ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  
  กลุ่มงานบริการ  จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยที่ 10 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 
 ต าแหน่งที่  10.1  ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร   
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน 2 อัตรา 
 ต าแหน่งที่  10.2  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน 1 อัตรา 
 ต าแหน่งที่  10.3  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 
   กลุ่มงานเทคนิค  จ านวน 1 อัตรา 

 

/ หน่วยที่ 11… 



-3 - 

หน่วยที่ 11 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 
 ต าแหน่งที่  11.1  ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร   
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน 2 อัตรา 

หน่วยที่ 12 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
 ต าแหน่งที่  12.1  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร   
   กลุ่มงานเทคนิค  จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยที่ 13 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 
 ต าแหน่งที่  13.1  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร   
   กลุ่มงานเทคนิค  จ านวน 1 อัตรา 

 รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

 2. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร 
 2.1   คุณสมบัติท่ัวไป 

(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
(3)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5)   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง 
(6)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(7)   ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ  
ส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 
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 3. การรับสมัคร 
 3.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 3.2   ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได ้
 3.3. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 
2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 (1)  ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th
เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ  
“รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน” 
 (2)  ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน 
ที่ก าหนด ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
 (3)  พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette 
เป็นต้น 
  ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

3.4 น าแบบฟอร์มการช าระเงิน (ข้อ 3.3 (3)) ไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 
ภายในเวลาท าการของธนาคาร 

3.5 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จ านวน 230 บาท 
   (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ  จ านวน 200 บาท 
   (2)  ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ  จ านวน 30 บาท 
เมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3.6 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนด
เลขประจ าตัวสอบ ตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ 

3.7 พิมพบ์ัตรประจ าตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559 เป็นต้นไป 
 เมื่อกรมพัฒนาที่ดินประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่

เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในกรมพัฒนาที่ดิน” เพ่ือพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ แล้วติดรูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อ และ
น าไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน 

ทั้งนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว 
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4. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
 4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือวันที่ 2 กันยายน 2559 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร 
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเป็นเกณฑ์ 
 4.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ 
พ.ศ.2551  ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 
 4.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 และกรณีเลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับ
ข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น
จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 

5. การประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 กรมพัฒนาที่ดินจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินในวันที่ 9 กันยายน 2559 ทางเว็บไซต์ 
http://www.ldd.go.th เ ลื อ ก หั ว ข้ อ  “ส มั ค ร ง า น ก ร ม พั ฒ น า ที่ ดิ น ”ห รื อ เ ข้ า ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรม
พัฒนาที่ดิน” 

 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรแบ่งออกเป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  ดังนี้ 

 6.1 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน) 
   ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดต้องเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 นั้นตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแต่ละต าแหน่ง แนบท้าย
ประกาศนี ้
 

/ 6.2 ประเมินความรู้… 
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 6.2 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 
   โดยจะประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ 
โดยวิธีการสัมภาษณ์จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ เข้ารับการประเมิน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้
ความสามารถทักษะสมรรถนะและอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 ทั้งนี้  จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในภายหลัง  โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน 
กรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน” 

 7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวัน เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ งที่  2  
(สอบสัมภาษณ์) 

7.1   ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

7.2  ส าเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของต าแหน่งที่สมัครสอบ
โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมายกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆเป็นเกณฑ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวัน  
ปิดรับสมัครสอบแข่งขันคือวันที่ 2 กันยายน 2559 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าว 
มายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิด  
รับสมัครมายื่นแทน 

7.3   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
7.4   ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆเช่นใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณี ชื่อ – 

ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้  ในส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลง
ลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาของส าเนาเอกสารทุกหน้า  
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หมายเหตุ  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะต้องน า
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  
พ.ศ.2553 ซึ่งได้แก่ 

-  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
-  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการท่ีเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

อนึ่ง  กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 8. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ           
ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1          
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  กรณีที่มีการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ ได้คะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้งรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน 
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน  
จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 9. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ  
ทางเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่ เว็บไซต์
http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรม
พัฒนาที่ดิน” โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วัน
ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 

 

/ 10.การจัดท า.. 
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 10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่กรมพัฒนาที่ดินก าหนด 

กรมพัฒนาที่ดิน ด าเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยความ
เสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น หากมีผู้ ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ ประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได้ หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบด้วย 

      ประกาศ  ณ  วันที่    22    สิงหาคม  พ.ศ. 2559 

     (ลงนาม)          สุรเดช  เตียวตระกูล 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุรเดช  เตียวตระกูล) 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

ส าเนาถูกต้อง 

ศุภากร  รอดเรืองศักดิ์ 

(นายศุภากร  รอดเรืองศักดิ์) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป  กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบท้ายประกาศกรมพฒันาที่ดิน  ลงวันที่  22  สิงหาคม  2559) 

 
 

หน่วยท่ี 10 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 
หน่วยที่ 10  ต าแหน่งที่  10.1  ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 จ านวนต าแหน่งว่าง 2 อัตรา ดังนี้ 
 (1)  กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 (นครสวรรค์) 
 (2)  ฝ่ายวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน  สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์  

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดสอบหาวิธีหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปรับปรุง

บ ารุงดิน รวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ าด้วยมาตรการต่างๆ แก้ไขพ้ืนที่ดินที่มี
ปัญหา เช่น ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด  ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทราย ดินลูกรัง  
ดินที่สูง พ้ืนที่ลาดชัน พ้ืนที่ในเขตชลประทาน พ้ืนที่นานอกเขตชลประทาน  
ดินที่ถูกชะล้างพังทลาย  โดยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

2. ศึกษา วิจัยและพัฒนา ด้านชนิดและพันธุ์พืชใหม่ รวมถึงชนิดและอัตราของ
วัสดุปรับปรุงดิน เพ่ือน ามาปรับปรุงบ ารุงดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ า 
ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และข้อจ ากัด เพ่ือเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและ
ผู้สนใจ ติดตามความก้าวหน้าระบบ IT 

3. รวบรวมข้อมูลวัสดุการเกษตร ศึกษา วิจัยการใช้ที่ดิน ในระบบผลิตพืช
อินทรีย์ตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ
ตกค้าง 

4. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
งานวิจัย เพ่ือใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงาน
วิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์ ดิน น้ า พืช 

5. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยเพ่ือใช้ศึกษาค้นคว้า
ทดลอง วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรจัดท าข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 

6. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับ
งานวิชาการเกษตร 

7. เตรียมตัวอย่างหญ้าแฝก การวิเคราะห์สายพันธุ์ทางด้าน DNA และการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ DNA 

8. ปฏิบัติงานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเมล็ด การเจริญเติบโต และความงอกของ
หญ้าแฝก 
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9. ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์
ดินและน้ าในพ้ืนที่ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งจัดท าข้อมูลระบบเผยแพร่บน web 
site 

10. การถ่ายทอดเทคโนโลยี วางแผนการอนุรักษ์ดินและน้ า แก้ไขปรับปรุงดิน 
ที่มีปัญหาการใช้ประโยชน์ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานี
พัฒนาที่ดินต่างๆ ในการจัดท าหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน และโครงการพัฒนา
ที่ดินอ่ืนๆ 

11. จัดท าแผนงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ 
12. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลดิน เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 

วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการในด้านต่างๆ 
13. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ

งานวิจัย เพื่อใช้ศึกษา ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงาน
วิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์ น้ า พืช 

14. จัดท าฐานข้อมูลเพื ่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
วิเคราะห์ วิจัย และ ปรับปรุงฐานข้อมูลดิน 

15. สนับสนุนงานวิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ ในด้านดิน น้ า พืช 
16. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลการเกษตรเบื้องต้น เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า 

ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรในโครงการต่างๆ 
17. วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมด้านการ  

ใช้ที่ดิน ปฏิบัติงานส ารวจภาคสนาม ปรับปรุงข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน 
ผลิตแผนที่สภาพการใช้ที่ดินของพื้นที่รับผิดชอบ  และจัดท าข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจเพ่ือการประเมินผลผลิต 

18. ปฏิบัติงานวิจ ัยเพื ่อประเมินพยากรณ์ผลผลิตพืช  โดยใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์และข้อมูลจากดาวเทียมในการจัดท าแผนที่
ต่างๆ  

19. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชและ
ผลผลิตพืช ได้แก่ ลักษณะของดิน น้ า ภูมิอากาศ และการจัดการ  
เพ่ือก าหนดเขตการใช้ที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ ก าหนดเขตการใช้ที่ดิน 
ในพื้นที ่โครงการและบนพื้นที ่ส ูง  และประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ในการศึกษาจ าแนกพ้ืนที่ตามความเหมาะสมของการใช้
ที่ดินเพ่ือการจัดที่ดินท ากินให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ต่างๆ 

20. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรดิน น้ า เพ่ือวางแผนการเกษตร
ในพ้ืนที่เกษตรแข่งขันและพอเพียง 

21. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการใช้ที่ดินทางการเกษตร เพื่อใช้ในการ
จัดการดินและน้ าในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

22. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร บทวิจัย บทความทาง
การเกษตร หรือที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ดินจากทุกแหล่งข้อมูล 
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23. รวบรวม วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลทางการเกษตร ข้อมูลการพัฒนา
ที่ดิน และภูมิปัญญาเกษตรกรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จัดท าให้ออกมาอยู่ใน
ลักษณะเอกสาร บทความหรือเอกสารค าแนะน าเพ่ือการเรียนรู้และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภายในกรมฯ 

24. จัดหมวดหมู่เอกสาร บทความ ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เป็น
คลังข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหาน ากลับมา
ใช้ใหม่ 

25. ประสานและตรวจสอบข้อมูลเพ่ือน ามาจัดท าสื่อเพ่ือการเรียนรู้และเพ่ือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหัวหน้างานภายในกรมฯ 

26. ติดตามการปฏิบัติงานจากแบบรายงานและการออกพ้ืนที่จริงในงาน - 
โครงการที่ได้รับมอบหมายจากส านักฯ 

27. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านชนิดและพันธุ์พืชปุ๋ยสด ในการปรับปรุงบ ารุง
ดินให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และข้อจ ากัดดิน  เพ่ือเผยแพร่ให้กับ
เกษตรกรและผู้สนใจ 

28. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองด้านการใช้ประโยชน์ของอินทรียวัตถุ และ
ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ  รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการ
ปรับปรุงบ ารุงดินอย่างยั่งยืน 

29. เป็นผู้มีความรู้ในด้านการส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การจัด
นิทรรศการ และสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการ
ปรับปรุงบ ารุงดินในระบบเกษตรยั่งยืน 

30. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพ่ือใช้ศึกษาค้นคว้า
ทดลอง วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร จัดท าข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 

31. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้อต้นเกี่ยวกับ
งานวิจัย เพ่ือใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงาน
วิชาการด้านความสัมพันธ์ ดิน น้ า พืช 

32. รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรต่างๆ และภูมิอากาศเพ่ือ
ประมวลผลในการจัดท าระบบเตือนภัยต่างๆ ทั้งแห้งแล้ง น้ าท่วม ดินถล่ม 

33. วิเคราะห์ข้อมูลการเกษตร เพ่ือวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่เสื่อมโทรมต่างๆ 
ประเภทพื้นท่ีแห้งแล้งพ้ืนที่ร้าง ดินดาน และดินเค็ม 

34. ค้นคว้า วิจัย เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านการแก้ปัญหาดินและความเสื่อม
โทรมของดิน   

35. ท าหน้าที่ช่วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในการค้นคว้าข้อมูลงานวิชาการ 
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการน าเสนอโครงการ 

36. ศึกษา  ค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ ตรวจสอบ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย วิเคราะห์สถิติ เป็นผู้ช่วยในการ
ปฏิบัติงานวิเคราะห์ วิจัยในโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 
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37. สาธิต การพัฒนาที่ดิน การผลิตพันธุ์พืช เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
38.  ปฏิบัติงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น งานทดสอบ สาธิตการพัฒนา

ที่ดิน 
39.  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่หมอดินอาสา เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งหน่วยงานเดียวกัน และหน่วยงานอื่นๆ 
40.  ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัย เกี่ยวกับการส ารวจดิน  

การปรับปรุงพันธุ์พืชเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรยั่งยืน การขยายพันธุ์ 
หญ้าแฝก ฯลฯ 

41.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามรูปแบบการพัฒนาที่ดินที่ได้รับมอบหมาย ทั้งใน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค หรืองานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
(CEO) 

42.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

ค่าตอบแทน   18,000  บาท 

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง   สิ้นสุด 30 กันยายน 2560 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
 (1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที ่ภารกจิ ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน 
 (2) ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เช่น 
ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ า การจัดการดิน การปรับปรุง
บ ารุงดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน และการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
ทีเ่กี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น 
 

 
*************************** 

 
 
 
 



หน่วยที่ 10  ต าแหน่งที่  10.2  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 จ านวนต าแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 (นครสวรรค์)  

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเตรียมการประชุม รายงานการประชุม จัดท าแผนงาน /

งบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงาน รวบรวมผลงานวิจัยและบันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ 

2. วิเคราะห์จัดท าแผนโครงการ รวบรวมข้อมูล / วิเคราะห์ข้อมูล / วางแผน / 
จัดท าแผนโครงการวิจัยและโครงการน าร่อง เพ่ือสร้างต้นแบบการส ารวจ
จัดท าระบบข้อมูลดิน การใช้ที่ดิน การประเมินผลผลิตพืช เศรษฐกิจที่ดิน  
การจัดการพัฒนาที่ดิน หรือเขตการใช้ที่ดินในระดับต าบลหรือโครงการ 

3. พัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่และบริการ ศึกษา / 
ค้นคว้า / จัดเตรียม ปรับปรุงระบบข้อมูลชุดโปรแกรม AgZone, SoilView, 
ThaiPedon, เว๊บไซต์ และโปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืนๆ 

4. ปฏิบัติงานระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือการส ารวจหรือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ดาวเทียมและรูปถ่ายทางอากาศสี จัดเตรียมข้อมูลดาวเทียม/รูปถ่ายทาง
อากาศ/แผนที่ภูมิประเทศ/หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง จัดพิมพ์ภาพดาวเทียมหรือ
รูปถ่ายทางอากาศพร้อมข้อมูลอ่ืนประกอบในระดับมาตราส่วนตามก าหนด 
เ พ่ือน า ไปใช้ส าหรับการส ารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ได้แก่  
การส ารวจดิน การส ารวจสภาพการใช้ที่ดิน การส ารวจพ้ืนที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจ การวินิจฉัยความเหมาะสมของดิน การประเมินผลผลิตพืช
เศรษฐกิจ การวางแผน/ก าหนดเขตการใช้ที่ดิน การส ารวจจัดท าทะเบียน
เกษตรกร หรืออ่ืนๆ 

5.  ปฏิบัติงานระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือจัดท าแผนที่ดิน น าเข้าข้อมูลการส ารวจ
ดิน ขอบเขตการจ าแนกหน่วยที่ดินและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดการและพัฒนา
ระบบข้อมูลให้พร้อมส าหรับใช้ในการวิเคราะห์และจัดท าแผนที่ดิน แผนที่
ความเหมาะสมของดินส าหรับปลูกพืช หรืออ่ืนๆ หรือพัฒนาระบบเรียกใช้
ข้อมูลแผนที่ดิน วิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ดิน และเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ดินบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ท 

6. ปฏิบัติงานระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวิ เคราะห์ พ้ืนที่ปลูกพืชและ
ประเมินผลผลิต จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตพืชเศรษฐกิจ และ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลด้านการจัดการด้านการตลาดของพืช
เศรษฐกิจทั้งประเทศ 

7. ปฏิบัติงานระบบภูมิสารสนเทศด้านอุทกวิทยา รวบรวมข้อมูล ส ารวจข้อมูล 
และจัดท าฐานข้อมูลด้านอุทกวิทยาและพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือใช้ในระบบเตือนภัย
น้ าท่วมและการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ า 

8. ส ารวจข้อมูลภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมและภาพถ่ายทาง
อากาศสี เพ่ือจ าแนกขอบเขตพ้ืนที่ปลูกพืชและตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ดิน
รายต าบลในพ้ืนที่ทุกจังหวัด 
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9.  ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกร่างแผนการใช้ที่ดิน รวบรวมข้อมูล ส ารวจ
ข้อมูลภาคสนาม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลข้อสนเทศ ทั้งด้าน กายภาพ 
เศรษฐกิจสังคม และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการยกร่าง/วางแผน/ก าหนด
เขตการใช้ที่ดิน ก าหนดทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ เหมาะสม หรือ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและข้อสนเทศสู่การปฏิบัติ 

10. ปฏิบัติงานวิจัยทดสอบคุณภาพดิน ศึกษา/วินิจฉัย/วิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพดินและการเกษตร ทดสอบและประยุกต์ใช้โปรแกรมแบบจ าลอง
เพ่ือประเมินก าลังผลิตของดินความต้องการปุ๋ยและน้ า ของดินชนิดต่างๆ 

11.   รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองวิจัย  
12.   รายงานผลการวิจัยในเบื้องต้น จัดพิมพ์รายงานเป็นรูปเล่ม 
13. รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพยากรดินน้ าการ

ใช้ที่ดิน งานด้านวิชาการ และเศรษฐกิจสังคม เพ่ือใช้ในการวางแผนการ
จัดการดินและรูปแบบการพัฒนาที่ดิน 

14. วิเคราะห์สภาวะชนบท สภาพเศรษฐกิจสังคม ปัญหา โอกาส จุดอ่อน 
และจุดแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการ 
การจัดการดินให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากร สนอง
ความต้องการและการยอมรับของเกษตรกร 

15. ปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภาคสนาม 
16.  ศึกษารายละเอียดของงานโครงการตามนโยบายและแผนงานของกรมฯ  

เพ่ือจัดท าแผนแม่บทและแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ
ประจ าปี 

17.  จัดประชุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และงานประชุมอ่ืนๆ  
ที่ได้รับมอบหมาย 

18.  ประมวลและแปลข้อมูลการจัดการดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล   ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการจัดการดิน  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดการทรัพยากรดินและน้ า 

19. ปฏิบัติงานด้าน IT การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่อบรมและสาธิตโปรแกรมส าเร็จรูปด้านการ
จัดการดินและพัฒนาที่ดิน  เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ อินเตอร์เน็ต  
การเตรียมฐานข้อมูลการจัดการที่ดิน ด้านสังคม 

20.  ปฏิบัติงานช่วยนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนการ
ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลต่างๆ ในงานวิจัย 

21. รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ
รวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย 

22.  วิเคราะห์โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับโครงการวิจัย  
ด้านการจัดการ และพัฒนาที่ดินของกลุ่มโครงการความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศ 
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23. รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างฐานความรู้ในด้านระบบเตือนภัยและ
การพยากรณ์ล่วงหน้า 

24. ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเฉพาะทางเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 25. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือจัดท านโยบาย แผนงานในภาพรวมให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงและรัฐบาล 

26. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือจัดท าแผนงาน-โครงการและงบประมาณด้านการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

27. ประสานงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงาน-งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ
ของกิจกรรม ในกลุ่มงานและโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบ 

28. ปฏิบัติงานด้านติดตามผลการด าเนินงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ประเมินผลน าเสนอปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 

29. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือจัดท าแผนงาน - โครงการ และงบประมาณ ด้านการ
จัดการทรัพยากรที่ดิน และการพัฒนาแหล่งน้ า ประสานแผนปฏิบัติงาน - 
งบประมาณ ติดตามผลการด าเนินงาน – การใช้จ่ายงบประมาณของ
กิจกรรมในกลุ่มงานและโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบ 

30. ศึกษา วิเคราะห์และจัดท าแผนงานโครงการและงบประมาณของโครงการ
พัฒนาเฉพาะพ้ืนที่โครงการพระราชด าริ  โครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนราชการอ่ืนๆ และโครงการตามนโยบายของกระทรวงฯ ที่ด าเนินการ 
ในลักษณะบูรณาการ ประสาน – ติดตามผลการด าเนินงานและ
งบประมาณประจ าปี 

31. จัดท าแผน / โครงการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสอดคล้อง 
ตามยุทธศาสตร์ของกรมหรือจังหวัด โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
จังหวัดตามระบบผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ CEO  

32. จัดท าแผน/โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะโครงการพระราชด าริ ติดตาม
ประสานการท างานรวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน   

33.  ปฏิบัติงานด้านติดตามผลการด าเนินงาน โครงการในภาพรวมของกรมฯ 
วิเคราะห์และวิจัยเพ่ือประเมินผล น าเสนอปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงาน เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงแผนงานของกรมฯ 

34. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนงาน งบประมาณ จัดท าทะเบียนวิจัย จัดท าเกณฑ์
การจัดล าดับความส าคัญโครงการวิจัย ติดตามผลการด าเนินงานวิจัย เพ่ือใช้
ในการบริหารงานวิจัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัย 
ตลอดจนน ามาจัดท าเอกสารทางวิชาการเพ่ือถ่ายทอดสู่เกษตรกร 
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35. จัดท า แผนงานและงบประมาณประจ าปีของโครงการช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ และโครงการเงินกู้ ติดตามและรายงานผลการด าเนินการให้
แหล่งเงินทราบ  ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงาน ต่างประเทศเกี่ยวกับ
ความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ดิน ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  
ดูงานต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญ และอาสาสมัครต่างประเทศ 

36.  ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายของรัฐ กระทรวงฯ และของกรมฯ เพ่ือเป็น
ข้อมูลพัฒนาระบบมาตรฐานด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงาน
ภาครัฐ (PSO) แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานของกรมฯ และจัดท าแผน
กลยุทธ์กรมพัฒนาที่ดินใสสะอาด จัดวางระบบการ ควบคุมภายในและ
ระบบอ่ืนๆ ติดตามผลการด าเนินงานตามระบบมาตรฐานงาน  

37. ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร ท าแผนที่ที่ดินเฉพาะรายและตรวจสอบ
ความถูกต้องกับมติ ครม. 

38. จัดท าแผนที่จ าแนกประเภทที่ดิน โดยท าหน้าที่ลอกลายเส้นชั้นความสูง
จากแผนที่ต้นร่างที่เขียนด้วยเครื่องร่างแผนที่ประกอบระวางแผนที่
ต้นฉบับในแผ่นใสและแผนที่ต้นฉบับแผ่นใสที่หมายสี 

39.  จัดเตรียมแผนที่ต้นฉบับ 1: 50,000 
40.  จัดเตรียม ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์ 
41. อ่าน แปลภาพถ่ายทางอากาศเพ่ือพิสูจน์ร่องรอยการท าประโยชน์ที่ดิน 

ในอดีตหรืองานที่เก่ียวข้องกับงานดังกล่าวเป็นอย่างดี 
42. จัดท าแผนที่จ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินต้นฉบับในรูปแผ่นแผนที่และใน

รูปดิจิตอลได้เป็นอย่างดี 
43. จัดเตรียมงานและเตรียมข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานแต่ละโครงการได้เป็นอย่างดี 
44. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลด้านวิชาการ และเศรษฐกิจ 

สังคม เพ่ือใช้ในการวางแผน 
45.   ปฏิบัติงาน ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานภาคสนาม 
46.   ศึกษารายละเอียดของงานโครงการตามนโยบายและแผนงานของกรมฯ  

เพ่ือจัดท าแผนแม่บท และแผนงบประมาณประจ าปี 
47.  ประมวลและแปรข้อมูลการพัฒนาระบบข้อมูลเอกสารงานวิจัย เพ่ือใช้

แนวทางในการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ปรับปรุงบ ารุงดิน และ
การใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

48.   ปฏิบัติงานด้าน IT และสารสนเทศเพ่ือปฏิบัติงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ การประยุกต์การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเกี่ยวกับการจัดการและ
พัฒนาที่ดิน การสร้างเว็บไซต์ การเตรียมฐานข้อมูลการจัดการที่ดินอย่าง
ยั่งยืน 

49.  ปฏิบัติงานช่วยนักวิจัยในการวางแผนการทดลอง วิเคราะห์สถิติและข้อมูล
ต่างๆ ในงานวิจัย 

50.   รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวบรวม
ข้อมูลโครงการวิจัย 
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51. ประสานงาน และก ากับดูแลการบริหารงานของกรมให้เป็นไปตาม
เจตนารมย์ของ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

52.   ติดตามการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคหลังการปฏิรูประบบราชการ 
53. ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบ

ราชการ 
54. สนับสนุน ดูแลการด าเนินงานตามแผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ 

ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
55. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ 
56.   สามารถจัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปีของส านักงาน 
57.  จัดท าระเบียบวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมได้ 
58. สามารถประสานงานทางระบบ Electronic กับหน่วยงานต่างๆ  เช่น   
 (58.1)  ส านักงานเลขาธิการ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน

การแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) ที่กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี       
 (58.2)  ประเทศสมาชิกภาคีอนุสัญญา จ านวน 193 ประเทศ      
 (58.3)  ผู้จัดการโครงข่ายหลัก (TPN) ของอนุสัญญาและ    
 (58.4)  ส่วนราชการในประเทศไทย 
59. สามารถใช้ระบบ Internet เพ่ือตรวจเอกสาร เรื่องภัยแล้งและความเสื่อม

โทรมของดินประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
60. สามารถจัดท า Power Point ในรูป Graphic และ Non- Graphic 

ประกอบการบรรยายในที่ประชุมได้ 
61.  สามารถติดตามภูมิอากาศ (Monitor) ทั่วโลกทางระบบ Electronic  

จาก WMO และองค์กรอื่นๆ 
62. สามารถวิเคราะห์ความแห้งแล้งจากข้อมูลภูมิอากาศโลกได้ รวมทั้งจัดท า

แผนที่ในระบบ G.I.S 
63. ท าหน้าที่ช่วยผู้บริหารในการรวบรวม  ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูล  เพ่ือ

ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ผู้บริหารรับผิดชอบ 
64. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ให้กับผู้บริหาร 
65. ท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ เชี่ยวชาญ ในการรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ สถิติ

วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล  
66.  จัดรายงาน ร่างเอกสารโต้ตอบ จัดเตรียมเอกสารการประชุม  
67.  จัดท าแผนปฏิบัติการแห่งชาติ วิจัยการต่อต้านการแปรสภาพเป็น

ทะเลทราย ติดตามการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศไทยและ
จัดท ารายงานความก้าวหน้าประจ าปี 

68. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ค่าตอบแทน   18,000  บาท 

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง   สิ้นสุด 30 กันยายน 2560 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  คุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา  

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
   ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง

ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
 (1) ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ ภารกิจ 
ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน 
 (2) ความรู้ในการศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย
ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ 
 (3) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
การจัดท าแผนงาน/โครงการ การจัดท างบประมาณ การติดตามและประเมินผล 

 
 

*************************** 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยที่ 10  ต าแหน่งที่  10.3  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร  กลุ่มงานเทคนิค 
 จ านวนต าแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้ 
  ฝ่ายวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน  สถานีพัฒนาที่ดินตาก 

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 
1. รวบรวมข้อมูลวัสดุการเกษตร เพ่ือใช้ในวิจัยการใช้ที่ดินในระบบผลิตพืช

อินทรีย์ตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ
ตกค้าง 

2.  รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิจัย เพ่ือใช้ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์ ดิน น้ า พืช 
4.  รวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรดิน น้ า เพ่ือวางแผนการเกษตรในพ้ืนที่เกษตร

แข่งขันและพอเพียง 
5. รวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับ

ลักษณะดินและน้ า ภูมิอากาศ 
6. ปฏิบัติงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น งานทดสอบ สาธิตการพัฒนา

ที่ดิน 
7. ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่หมอดินอาสา เกษตรกร  

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ 
8. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามรูปแบบการพัฒนาที่ดินที่ได้รับมอบหมาย ทั้งใน

ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคหรืองานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด (CEO) 

ค่าตอบแทน   11,280  บาท 

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง   สิ้นสุด 30 กันยายน 2560 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางเกษตรกรรม หรือ

ทางช่างกลการเกษตร  

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
   ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง

ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที ่ภารกจิ ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน 
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานการเกษตร 
(3) ความรู้ในด้านทรัพยากรดิน น้ า เพื่อวางแผนการเกษตร 
 
 

*************************** 


