
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง   รับสมคัรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง 

นักสํารวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  

 
 
 
  ด้วยกรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกร
ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 

1.1   ตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 
1.2   ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 
1.3   ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 - 

16,500 บาท 
1.4  ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 

 1.5 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 15,000 -  
16,500 บาท 

1.6  ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท 

 ทั้งน้ี อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามที่กรมพัฒนาที่ดินได้กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน  

2.  จํานวนตาํแหน่งว่างคร้ังแรก 

 2.1  ตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ  บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา ที่กลุ่มวินิจฉัย
คุณภาพและกําลังผลิตของดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (กรุงเทพมหานคร) และกลุ่มวางแผนการ
ใช้ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (อุบลราชธานี) 
 2.2  ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา ที่กลุ่มพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ 4 สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน (กรุงเทพมหานคร)                    
 2.3 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  บรรจุครั้งแรก จํานวน  
1 อัตรา ที่กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน กองแผนงาน (กรุงเทพมหานคร)                                                          
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 2.4 ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา ที่กลุ่ม นิ ติการ  และ
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน สํานักงานเลขานุการกรม (กรุงเทพมหานคร)                                       
 2.5   ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  บรรจุครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา 
ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี)  ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
(ชลบุรี) และฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (สงขลา)  
 2.6  ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา ที่กลุ่มพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ 4 สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน (กรุงเทพมหานคร)  

3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร
สอบแข่งขันของแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศน้ี 

 4.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปน้ี 

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

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
ข.  ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(9) เ ป็นผู้ เ คย ถูกลง โทษให้ ออก  หรื อปลดออก  เพราะกระทํ าผิ ด วิ นั ย 

ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
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(10)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ
ตามหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอ่ืน 

(11)  เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 

 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน  ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 
(8) หรือ (9) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม 
ตาม (10) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ (สําหรับผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (1) สามารถสมัคร
สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อ 
พ้นจากเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว) 

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

4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร

สอบแข่งขันของแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศน้ี 

5.  การรบัสมัครสอบ  

 5.1   ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
 5.2   ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้ 

5.3 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 
ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน  ดังน้ี  
   (1)  ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th 
เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ  
“รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน” 
   (2)  ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอน 
ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
   (3)  พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette  
เป็นต้น 

  ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
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5.4 นําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ 5.3 (3)) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2560 
ภายในเวลาทําการของธนาคาร   

5.5   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน 230 บาท 
   (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ  จํานวน 200 บาท 
   (2)  ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ  จํานวน 30 บาท 
เม่ือสมัครสอบและชาํระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.6 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ 

5.7 พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 
 เมื่อกรมพัฒนาที่ดินประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปท่ี

เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
ในกรมพัฒนาที่ดิน” เพ่ือพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ แล้วติดรูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 น้ิว พร้อมลงลายมือช่ือ และ
นําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน 

ทั้งนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว 

6.   เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 

 6.1  ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
 6.2  ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ไม่ได้ 
 6.3  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 4 เมษายน 2560 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญา
บัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเป็นเกณฑ์ 
 6.4  การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ดังน้ัน หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน  
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 
 6.5  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบคร้ังน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

/ และกรณ…ี 
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  และกรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐาน 
การแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีช่ือ-นามสกุล ของผู้สมัคร
สอบไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไป
ยืนยัน มิฉะน้ันจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 

7.  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบและระเบยีบเกี่ยวกบัการสอบ 

 กรมพัฒนาท่ีดิน จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบแข่งขันในวันที่ 19 เมษายน 2560 ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th 
เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ  
“รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน” 

8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็นความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
และความเหมาะสมกับตําแหน่ง  ดังน้ี 

8.1  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  คะแนนเต็ม  200 คะแนน 
      ผู้สมัครสอบในตําแหน่งใดต้องสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง

น้ันตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบแข่งขันแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศน้ี 
 8.2 ความเหมาะสมกับตําแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง  
โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืนเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน 
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จําเป็นสําหรับ
ตําแหน่ง 

 ทั้งน้ี  จะทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งใน
ภายหลัง  โดยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์กรม
พัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ 
http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนา
ที่ดิน” 

 
 
 
 
 

/ 9. เอกสาร ... 
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9. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(สัมภาษณ์)   

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

9.2 สําเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหน่งที่สมัคร
สอบแข่งขัน โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมั ติจากผู้มี อํานาจอนุมั ติภายในวันปิดรับสมัคร  
จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งน้ี  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัครสอบแข่งขัน คือวันที่ 4 เมษายน 2560 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืน
พร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 
และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืน
แทน 

9.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
9.4 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล (ในกรณี  

ช่ือ – ช่ือสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43  จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
9.5 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านความรู้ความสามารถท่ัวไป ของสํานักงาน 

ก.พ. ในระดับที่สมัครสอบขึ้นไป จํานวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ 
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสําเนาเอกสารทุกหน้า  

หมายเหต ุ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนําใบรับรองแพทย์ 
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

-  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
-  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

อน่ึง  กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีต้ังแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง หรือเรียกร้องใดๆ 
ทั้งสิ้น 

  / 10. เกณฑ์การ… 
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(นายสมศักด์ิ  ศรีปัญญาชาญ) 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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10.   เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งจะต้องได้
คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งจะต้องได้
คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 

11.   การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

    การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณี
ที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า  
แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อย 
ไปมาก 

  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งน้ี จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศ  
แต่ถ้ากรมพัฒนาที่ดินได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งน้ีอีก และ
ได้ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

12.   การบรรจุและแต่งตั้ง 

 12.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้โดยได้รับเงินเดือนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1 

 12.2 กรมพัฒนาที่ดินไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ 

กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังน้ัน 
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันน้ีโปรดอย่าได้
หลงเช่ือและแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบด้วย 

        ประกาศ  ณ  วันที่    6     มีนาคม  พ.ศ. 2560 

(ลงนาม)                  สรุเดช  เตียวตระกูล 

 

 

 

 

 

 

(นายสุรเดช  เตียวตระกูล) 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 



รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบคุคลเข้ารบัราชการ กรมพฒันาทีด่นิ 
(แนบทา้ยประกาศกรมพฒันาทีด่ิน  ลงวันที่  6  มีนาคม  2560) 

 
 

ชื่อตําแหน่ง นักสํารวจดินปฏิบัติการ   

จํานวนตําแหน่งว่าง   2  อัตรา (1) กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน กองสํารวจดินและ
 วิจัยทรพัยากรดิน (กรุงเทพมหานคร)  

  (2) กลุ่มวางแผนการใช้ทีด่นิ สาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 4 
 (อุบลราชธาน)ี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน การสํารวจดิน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้งานวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน และการวางแผนการใช้ที่ดินเหมาะสมทางด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพืชเศรษฐกิจ และสามารถส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร
ให้เหมาะสมเกิดประโยชน์และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 1.  ด้านการปฏบิตักิาร  
 (1)  ช่วยรวบรวม และนําเข้าข้อมูลเช่นข้อมูลลักษณะสมบัติของดิน ลักษณะพันธุกรรม
พืช ข้อมูลภูมิอากาศและการจัดการ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน 

(2)  ร่วมศึกษาและวินิจฉัยคุณภาพของดิน วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลดิน 
ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และปฐพีกลศาสตร์ เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ 
ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3)  ร่วมสํารวจ ประเมินกําลังผลิตของทรัพยากรดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการให้ผลผลิตของดินภายใต้สภาพแวดล้อมและการจัดการที่แตกต่างกัน และจัดทําแผนที่
ผลผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 

(4)  ร่วมศึกษาวิจัยและค้นคว้าทางวิชาการด้านดิน พืช และภูมิอากาศ โดยประยุกต์ใช้
แบบจําลองการปลูกพืชร่วมกับระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจําแนกดิน วางแผนการใช้ที่ดิน และ
จัดทําคําแนะนําการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสมบัติดินและสภาพแวดล้อมต่างๆ 

(5)  ร่วมปรับปรุงและพัฒนาการกําหนดช้ันความเหมาะสมของดินเพ่ือกําหนดแนว
ทางการแก้ไขข้อจํากัดของดินด้านการเกษตร ปฐพีกลศาสตร์ และจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของดิน 
ด้านต่างๆ 

(6) ช่วยสํารวจดินอย่างละเอียดเพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพของทรัพยากรดินในพ้ืนที่
ต่างๆ มีความเหมาะสมของดินและปัจจัยที่เป็นข้อกําจัดในการใช้ที่ดินทางด้านการเกษตร 

(7) ช่วยสํารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาการใช้ประโยชน์ 
ของที่ดินและสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

/ (8) ร่วมจัดทํา... 
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(8) ร่วมจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพ้ืนที่ตลอดจนวิเคราะห์สนับสนุน
ผลิตและให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินเพ่ือสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดแนวทางใน
การบริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(9)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 2. ด้านการวางแผน 
 ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

 3. ด้านการประสานงาน 
 (1)  ประสานงานในการจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานทั้งกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือสนับสนุนให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น และเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
 (2) ร่วมช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. ด้านการบริการ 
 ให้ข้อมูลและคําแนะนํา ด้านการจัดการดิน การวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน 
และด้านลักษณะและสมบัติดิน ในรูปของแผนท่ีดิน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ ดิน และแผนการใช้ที่ ดิน  
แก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

  ผู้สมัครสอบตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง ดังนี ้  

 (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และ 
อนุรักษ์ศาสตร์ และ 
 (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

/ หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรู้เก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
 (2)  ความรู้เก่ียวกับ 
 -  การสํารวจและจําแนกดิน (Soil Survey and Soil classification) 
 -  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility) 
 -  การอนุรักษดิ์นและนํ้า (Soil and water Conservation) 
 -  ดินปัญหาและการปรับปรุงบํารุงดิน (Problem Soil and Soil Improvement) 
 -  ระบบสารสนเทศทรัพยากรดิน (Soil Information System) 
    -  การจัดทําแผนที่และระบบฐานข้อมูลดิน 
    -  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
    -  แบบจําลองการปลูกพืชที่เหมาะสมกับดิน 
 -  การวินิจฉัยคุณภาพกําลังผลิตของดิน (Soil Interpretation and Productivity) 
 
 

 

 

 



รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบคุคลเข้ารบัราชการ กรมพฒันาทีด่นิ 
(แนบทา้ยประกาศกรมพฒันาทีด่ิน  ลงวันที่  6  มีนาคม  2560) 

 
 

ชื่อตําแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   

จํานวนตาํแหน่งว่าง   1  อัตรา กลุ่มพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานที่ 4 สํานกัวิศวกรรมเพือ่การพฒันา
ทีด่นิ (กรงุเทพมหานคร)   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผู้บังคบบัญชา เพ่ือให้งาน
สํารวจเพ่ือออกแบบเบ้ืองต้น งานแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า และระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า เป็นไป
อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 1.  ด้านการปฏบิตักิาร  
 (1)  ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วางแผน  สํารวจเพ่ือออกแบบ  คํานวณ และควบคุมการ
ก่อสร้าง งานแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าด้วยมาตรการวิธีกล เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาการและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(2)  ร่วมตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง และการแก้ไขสัญญาก่อสร้าง งานแหล่งนํ้าเพ่ือการ
อนุรักษ์ดินและนํ้า และระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าด้วยมาตรการวิธีกล เพ่ือให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
และข้อกําหนด  

(3)  ร่วมบํารุงรักษาสิ่งก่อสร้างในระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าด้านวิศวกรรม เพ่ือให้
สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม 

(4)  ร่วมประมาณราคาและจัดเตรียมเอกสารเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างในงานแหล่งนํ้าเพ่ือการ
อนุรักษ์ดินและนํ้า และระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าด้วยมาตรการวิธีกล เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
ตามหลักวิชาการ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(5)  ร่วมฟ้ืนฟู ปรับปรุง บํารุงดิน ด้านวิศวกรรม ตามมาตรการป้องกันและบรรเทาภัย
ธรรมชาติเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(6)  ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 2. ด้านการวางแผน 
 ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

 

 

/ 3. ด้านการ... 
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                3. ด้านการประสานงาน 
(1) ช่วยประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
(2) ร่วมช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. ด้านการบริการ 
 (1) ให้คําแนะนํา ช้ีแจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงานวิศวกรรม
โยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม 
 (2) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง จัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
ที่เก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ
ใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

  ผู้สมัครสอบตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง ดังนี ้  

 (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรม
โครงสร้าง หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล และ 
 (2) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด และ 
 (3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรู้เก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
 (2)   ความรู้ในการสํารวจ ออกแบบ คํานวณความมั่นคง และประมาณราคาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมโยธา 
 (3)   ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนํ้าฝน และอุทกวิทยา 
 (4)   ความรู้ในการวิเคราะห์ ศึกษาความเหมาะสม และการวางโครงการ 
 (5)   ความรู้ทั่วไปด้านการชลประทาน 

 
 

 



รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบคุคลเข้ารบัราชการ กรมพฒันาทีด่นิ 
(แนบทา้ยประกาศกรมพฒันาทีด่ิน  ลงวันที่  6  มีนาคม  2560) 

 
 

ชื่อตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

จํานวนตาํแหน่งว่าง   1  อัตรา กลุ่มพฒันาระบบมาตรฐานงาน กองแผนงาน (กรุงเทพมหานคร)                   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการวิเคราะห์นโยบายและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทํายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงาน และ  การจัดทําการบริหารความเส่ียง ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือให้การดําเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์และนโยบาย เ พ่ือช่วยจัดทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรที่ดินให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนพัฒนาการเกษตร 

(2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  และช่วยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล  
เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตามแนวทางการพัฒนาระบบงาน
ของกรม 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงาน (Internal Performance Agreement) ประจําปีของกรม รวมทั้ง สนับสนุนการตรวจติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามคํารับรองฯ เพ่ือนําเสนอผลต่อผู้บริหารวินิจฉัยสั่งการ ในการปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

(5) ศึกษา ตรวจสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเบ้ืองต้น 
เพ่ือพัฒนาระบบงานแผนงาน/โครงการของกรม ให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ 

(6) รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์เบ้ืองต้น และประมวลผลข้อมูลแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สําคัญของกรม 

(7) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

                3. ด้านการประสานงาน 
(๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
(๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. ด้านการบริการ 
 (๑) รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการจัดทําแผนงาน
โครงการ การวิเคราะห์สถานการณ์ นโยบายและยุทธศาสตร์ 
  (๒) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับงานนโยบายและ
แผน เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 (3) ฝึกอบรม หรือให้ความรู้ทางวิชาการด้านวิเคราะห์สถานการณ์ นโยบาย 
ยุทธศาสตร์และงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือให้ทราบข้อมูล ความรู้อย่างถูกต้อง สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

  ผู้สมัครสอบตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง ดังนี ้  

 (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และ 
 (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขง่ขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1) ความรู้เก่ียวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) 
 (2) ความรู้เก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
พ.ศ. 2564) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนพัฒนาทรัพยากร
ดินในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน  

(3)  ความรู้ในการศึกษาวิเคราะห์เบ้ืองต้นเก่ียวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ
ส่วนราชการ 

(4)  ความรู้ในการวิเคราะห์จัดทํานโยบายแผนงาน โครงการ งบประมาณ 
(5)  ความรู้ในการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการ 

 
 



รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบคุคลเข้ารบัราชการ กรมพฒันาทีด่นิ 
(แนบทา้ยประกาศกรมพฒันาทีด่ิน  ลงวันที่  6  มีนาคม  2560) 

 
 

ชื่อตําแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 

จํานวนตาํแหน่งว่าง   2  อัตรา (1) กลุ่มนติิการ สาํนกังานเลขานุการกรม (กรงุเทพมหานคร)                      
  (2) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพฒันาทีด่นิ สํานกังาน

 เลขานกุารกรม (กรุงเทพมหานคร)                                                

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านงานกฎหมาย ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้การ
พิจารณา ตีความ กฎหมายพัฒนาที่ดิน และให้ความเห็นทางกฎหมาย มีความถูกต้อง ชัดเจน ได้มาตรฐาน 
เป็นธรรม   

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

 (1) ร่วมดําเนินการด้านงานกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา 
งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่
ในอํานาจหน้าที่ของกรม เพ่ือให้การพิจารณา ตีความและให้ความเห็นทางกฎหมาย มีความถูกต้อง ชัดเจน 
ได้มาตรฐาน เป็นธรรม   

      (2) ช่วยตรวจปรับยกร่างกฎหมายในเร่ือง กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
ต่างๆ ตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 รวมทั้งวิเคราะห์ วิจัย ศึกษาผลกระทบ และหรือหาแนวทางแก้ไข
เก่ียวกับกฎหมาย พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้งานกฎหมายพัฒนาที่ดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของกรมพัฒนาที่ดิน 

 (3) ร่วมปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินในเร่ือง
กําหนดการจําแนกประเภทที่ดิน วางแผนการใช้ที่ดิน กําหนดบริเวณการใช้ที่ดิน กําหนดเขตการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา ประกาศกําหนด เขตสํารวจที่ดินและเขตสํารวจการอนุรักษ์ดินและนํ้า กําหนดมาตรการเพ่ือการ
ปรับปรุงดินและที่ดิน กําหนดมาตรการเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า เพ่ือให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง       
 (4) ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ให้คําปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายพัฒนาที่ดิน  
พ.ศ. 2551 และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องสามารถนําไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 
 (5) ให้คําปรึกษาแก่บุคคล  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเ พ่ือให้การดําเนินงานตาม  
พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 (6) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

/ 2. ด้านการ… 



- 2 - 

 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน เพ่ือให้
การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

 3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ช่วยประสานงานทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
 (2) ร่วมช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 (3) ช่วยประสานงานและให้ความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการฯ ของกระทรวงในการ
พิจารณากฎหมายหมายและให้ความเห็นด้านกฎหมายแก่หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (4) ร่วมช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ  
เพ่ือเป็นไปตามภารกิจตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดินและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 4. ด้านการบริการ 
 ช่วยให้คําปรึกษาแนะนําด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องเป็นประโยชน์กับการดําเนินงานของ
บุคคลหรือหน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือในด้านการให้ความรู้ทางกฎหมาย การผลิตคู่มือ 
หรือเอกสาร ตลอดจนการจัดอบรม หรือสัมมนาเก่ียวกับกฎหมาย เพ่ือช่วยให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกคน 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

  ผู้สมัครสอบตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง ดังนี ้  

 (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
และ 
 (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. 
ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)  ความรู้เก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
 (2)   ความรู้เก่ียวกับ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

 (3) ความรู้เก่ียวกับด้านงานกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา  
 (4)   ความรู้เก่ียวกับ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 (5) ความรู้เก่ียวกับประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่ง 
 (6)   ความรู้ในเร่ือง กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ตาม พ.ร.บ. พัฒนา
ที่ดิน พ.ศ. 2551 และกฎหมาย พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน 



รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบคุคลเข้ารบัราชการ กรมพฒันาทีด่นิ 
(แนบทา้ยประกาศกรมพฒันาทีด่ิน  ลงวันที่  6  มีนาคม  2560) 

 
 

ชื่อตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

จํานวนตาํแหน่งว่าง   3  อัตรา (1) ฝ่ายบรหิารทั่วไป สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 (ปทุมธานี)   
  (2) ฝ่ายบรหิารทั่วไป สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 2 (ชลบุรี)  
  (3) ฝ่ายบรหิารทั่วไป สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 12 (สงขลา) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านการเงินและบัญชี งบประมาณ และพัสดุ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือสนับสนุนให้งานการเงินและบัญชี งบประมาณ และพัสดุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดไว้ 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

(1) ศึกษา วิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูล สถิติ เพ่ือทําสรุปรายงานสนับสนุนการบริหาร
สํานักงานในด้านต่างๆ 

(2) ปฏิบัติงานด้านบัญชี ได้แก่ การตรวจสอบใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน 
ค่าเช่าบ้าน ตรวจสอบกําหนดรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินไปราชการต่างจังหวัด เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ 
ที่กําหนด 

(3) ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ เช่น การจัดทํางบบริหารงานทั่วไป รวบรวม
งบประมาณของสํานักงาน จัดทําทะเบียนและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสํานักงาน รายการใช้เงิน
ประจํางวดของสํานักงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

(4) การปฏิบัติงานด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์ ได้แก่ การทําเรื่องเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์เป็น
กรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ และจัดซ่อมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย รวมทั้งกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานด้านพาหนะ ได้แก่การเบิกจ่ายนํ้ามันเช่ือเพลิง นํ้ามันหล่อลื่น และจัดทํารายงานการใช้รถและน้ํามัน
ประจําเดือน เพ่ือให้การดําเนินงานถูกต้องตามระเบียบพัสดุที่กําหนดไว้ 

(5) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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 3. ด้านการประสานงาน 
 (๑) ประสานงานด้านการเงินและการคลังกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือสนับสนุนให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กําหนด 
 (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลและข้อเท็จจริง ด้านการเงินและการคลัง 
แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการดําเนินงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
 (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความ
รับผิดชอบในระดับเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
 (2) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เก่ียวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

  ผู้สมัครสอบตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง ดังนี ้  

 (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน ทางบัญชี ทางการเงินและธนาคาร หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง และ 
 (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. 
ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรู้เก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
 (2)   ความรู้เก่ียวกับบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ 
 (3)   ความรู้เก่ียวกับพัสดุ-ครุภัณฑ์ 
 (4)   ความรู้เก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงิน และนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (5) ความรู้เก่ียวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   
 

 



รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบคุคลเข้ารบัราชการ กรมพฒันาทีด่นิ 
(แนบทา้ยประกาศกรมพฒันาทีด่ิน  ลงวันที่  6  มีนาคม  2560) 

 
 

ชื่อตําแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

จํานวนตาํแหน่งว่าง   1  อัตรา กลุ่มพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานที่ 4 สํานกัวิศวกรรมเพือ่การพฒันา
ทีด่นิ (กรงุเทพมหานคร) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน เพ่ือให้การสํารวจภูมิประเทศ 
การก่อสร้างงานแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า เป็นไปอย่างถูกต้องด้วยมาตรการวิธีกล  

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 1.  ด้านการปฏบิตักิาร  
 (1) สํารวจ เขียนแบบ และควบคุมการก่อสร้างงานแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
ด้วยมาตรการวิธีกล เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(2) ช่วยบํารุงรักษาสิ่งก่อสร้างในระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าด้านวิศวกรรมเพ่ือให้
สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม 

(3) ช่วยถอดแบบ และแยกวัสดุ เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุที่ ใ ช้ตามหลักวิชาช่าง  
เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง และใช้เป็นราคากลาง พร้อมจัดเตรียมเอกสารทางด้านวิศวกรรม เพ่ือจัดซื้อ 
จัดจ้างในงานแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าและระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ 

(4) ช่วยฟ้ืนฟู ปรับปรุง บํารุงดิน ด้านวิศวกรรม ตามมาตรการป้องกันและบรรเทาภัย
ธรรมชาติเพ่ือให้ตรงความต้องการของหน่วยงาน และให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 2. ด้านการบรกิาร  
 (1) ช่วยให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเก่ียวกับงานโยธาที่ตนมีความ
รับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
 (2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป  
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทํางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

/ คุณสมบัติ... 
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คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

  ผู้สมัครสอบตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง ดังนี ้  

 (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชา
การก่อสร้าง และ 
 (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรู้เก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจ 
ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 (2)  การสาํรวจเพ่ือการออกแบบ เขียนแบบ - ถอดแบบ การก่อสร้าง 
 (3)  การบํารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ 
 (4)  ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงและซอ่มแซม 
 
   
 

 

 

 

 

 


