
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบท้ายประกาศกรมพฒันาที่ดิน  ลงวันที่  15  พฤศจกิายน  2560) 

 
 

หน่วยท่ี 11 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 
หน่วยที่ 11  ต าแหน่งที่ 11.1  ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 อัตรำ ดังนี้ 
 ฝ่ำยวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ดิน สถำนีพัฒนำที่ดินปัตตำนี 

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
1. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และทดสอบหำวิธีหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกำรปรับปรุง

บ ำรุงดิน รวมถึงกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำด้วยมำตรกำรต่ำงๆ แก้ไขพ้ืนที่ดินที่มี
ปัญหำ เช่น ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด  ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทรำย ดินลูกรัง  
ดินที่สูง พ้ืนที่ลำดชัน พ้ืนที่ในเขตชลประทำน พ้ืนที่นำนอกเขตชลประทำน  
ดินที่ถูกชะล้ำงพังทลำย  โดยตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

2. ศึกษำ วิจัยและพัฒนำ ด้ำนชนิดและพันธุ์พืชใหม่ รวมถึงชนิดและอัตรำของ
วัสดุปรับปรุงดินเพ่ือน ำมำปรับปรุงบ ำรุงดิน และกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 
ให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ และข้อจ ำกัด เพ่ือเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและ
ผู้สนใจ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำระบบ IT 

3. รวบรวมข้อมูลวัสดุกำรเกษตร ศึกษำ วิจัยกำรใช้ที่ดิน ในระบบผลิตพืชอินทรีย์
ตำมนโยบำยของรัฐบำลเพื่อให้เป็นอำหำรที่ปลอดภัยจำกสำรพิษตกค้ำง 

4. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่ำงๆ รวมทั้งวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนวิจัย 
เพ่ือใช้ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์และวิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตร
ด้ำนควำมสัมพันธ์ ดิน น้ ำ พืช 

5. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนวิจัยเพ่ือใช้ศึกษำค้นคว้ำทดลอง 
วิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรจัดท ำข้อมูลระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ (GIS) และกำรรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

6. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือใช้ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง เกี่ยวกับงำน
วิชำกำรเกษตร 

7. เตรียมตัวอย่ำงหญ้ำแฝก กำรวิเครำะห์สำยพันธุ์ทำงด้ำน DNA และกำร
ตรวจสอบและวิเครำะห์ DNA 

8. ปฏิบัติงำนวิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับเมล็ด กำรเจริญเติบโต และควำมงอกของ
หญ้ำแฝก 
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9. ปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์หญ้ำแฝกเพ่ือกำรอนุรักษ์
ดินและน้ ำในพ้ืนที่ภูมิภำคต่ำงๆ รวมทั้งจัดท ำข้อมูลระบบเผยแพร่บน web 
site 

10. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี วำงแผนกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ แก้ไขปรับปรุงดิน 
ที่มีปัญหำกำรใช้ประโยชน์ร่วมกับ ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต และสถำนี
พัฒนำที่ดินต่ำงๆ ในกำรจัดท ำหมู่บ้ำนพัฒนำที่ดิน และโครงกำรพัฒนำที่ดิน
อ่ืนๆ 

11. จัดท ำแผนงำนและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของโครงกำรต่ำงๆ  
12. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลดินเพื่อใช้ศึกษำค้นคว้ำทดลองวิเครำะห์วิจัย

เกี่ยวกับงำนวิชำกำรในด้ำนต่ำงๆ 
13. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่ำงๆรวมทั้งว ิเครำะห์ข้อมูลเบื ้องต้นเกี ่ยวกับ

งำนวิจัยเพื่อใช้ศึกษำ ทดลองค้นคว้ำวิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำร
เกษตรด้ำนควำมสัมพันธ์น้ ำ พืช 

14. จัดท ำฐำนข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ผลงำนและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์
วิจัยและ ปรับปรุงฐำนข้อมูลดิน 

15. สนับสนุนงำนวิเครำะห์วิจัยทดสอบในด้ำนดินน้ ำพืช 
16. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลกำรเกษตรเบื้องต้นเพื่อใช้ศึกษำค้นคว้ำทดลอง

วิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรในโครงกำรต่ำงๆ  
17. วิเครำะห์ข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศและภำพถ่ำยจำกดำวเทียมด้ำนกำร  

ใช้ที่ดินปฏิบัติงำนส ำรวจภำคสนำมปรับปรุงข้อมูลสภำพกำรใช้ที่ดินผลิต
แผนที่สภำพกำรใช้ที่ดินของพื้นที่รับผิดชอบและจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ของพืชเศรษฐกิจเพ่ือกำรประเมินผลผลิต 

18. ปฏิบัติงำนวิจัยเพื่อประเมินพยำกรณ์ผลผลิตพืชโดยใช้ระบบสำรสนเทศ
ทำงภูมิศำสตร์และข้อมูลจำกดำวเทียมในกำรจัดท ำแผนที่ต่ำงๆ 

19. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปลูกพืชและ
ผลผล ิตพ ืช ไ ด ้แ ก ่ล ักษณะของด ินน้ ำ ภ ูม ิอ ำก ำศและกำ รจ ัดก ำ ร  
เพื่อก ำหนดเขตกำรใช้ที่ดินส ำหรับพืชเศรษฐกิจก ำหนดเขตกำรใช้ที่ดิน  
ในพื้นที่โครงกำรและบนพื้นที่สูงและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
อ่ืนๆในกำรศึกษำจ ำแนกพ้ืนที่ตำมควำมเหมำะสมของกำรใช้ที่ดินเพื่อกำร
จัดที่ดินท ำกินให้แก่รำษฎรในพ้ืนที่ต่ำงๆ 

20. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรดินน้ ำ เพ่ือวำงแผนกำรเกษตรใน
พ้ืนที่เกษตรแข่งขันและพอเพียง 

21. ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรใช้ที่ดินทำงกำรเกษตรเพื่อใช้ในกำรจัดกำร
ดินและน้ ำในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

22. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิ เครำะห์ข้อมูลทำงกำรเกษตร บทวิจัย บทควำมทำง
กำรเกษตรหรือที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำที่ดินจำกทุกแหล่งข้อมูล 
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23. รวบรวม วิเครำะห์และเรียบเรียงข้อมูลทำงกำรเกษตร ข้อมูลกำรพัฒนำที่ดิน 
และภูมิปัญญำเกษตรกรจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ จัดท ำให้ออกมำอยู่ในลักษณะ
เอกสำร บทควำมหรือเอกสำรค ำแนะน ำเพ่ือกำรเรียนรู้และกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีให้กับหน่วยงำนภำยในกรมฯ 

24. จัดหมวดหมู่เอกสำรบทควำม ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินให้เป็นคลังข้อมูล
ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรค้นหำน ำกลับมำใช้ใหม่ 

25. ประสำนและตรวจสอบข้อมูลเพ่ือน ำมำจัดท ำสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้และเพ่ือกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับหัวหน้ำงำนภำยในกรมฯ 

26. ติดตำมกำรปฏิบัติงำนจำกแบบรำยงำนและกำรออกพ้ืนที่จริงในงำน - โครงกำร
ที่ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักฯ 

27. ศึกษำวิจัยและพัฒนำด้ำนชนิดและพันธุ์พืชปุ๋ยสดในกำรปรับปรุงบ ำรุงดินให้
เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และข้อจ ำกัดดินเพ่ือเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและ
ผู้สนใจ 

28. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และทดลองด้ำนกำรใช้ประโยชน์ของอินทรียวัตถุ และ
ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่ำง ๆ  รวมทั้งกำรใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในกำรปรับปรุง
บ ำรุงดินอย่ำงยั่งยืน 

29. เป็นผู้มีควำมรู้ในด้ำนกำรส่งเสริมเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรจัดนิทรรศกำร
และสำธิตกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในกำรปรับปรุงบ ำรุงดินใน
ระบบเกษตรยั่งยืน 

30. ตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนวิจัยเพ่ือใช้ศึกษำค้นคว้ำ
ทดลองวิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรจัดท ำข้อมูลระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ (GIS) และกำรรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

31. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่ำงๆรวมทั้งวิเครำะห์ข้อมูลเบื้อต้นเกี่ยวกับงำนวิจัย
เพ่ือใช้ศึกษำค้นคว้ำทดลอง วิเครำะห์และวิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำร 
ด้ำนควำมสัมพันธ์ดินน้ ำพืช 

32. รวบรวม / วิ เครำะห์ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรต่ำงๆและภูมิอำกำศเพ่ือ
ประมวลผลในกำรจัดท ำระบบเตือนภัยต่ำงๆทั้งแห้งแล้งน้ ำท่วมดินถล่ม 

33. วิเครำะห์ข้อมูลกำรเกษตรเพ่ือวำงแผนกำรพัฒนำพ้ืนที่เสื่อมโทรมต่ำงๆ
ประเภทพื้นท่ีแห้งแล้งพ้ืนที่ร้ำงดินดำนและดินเค็ม 

34. ค้นคว้ำวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆในด้ำนกำรแก้ปัญหำดินและควำมเสื่อมโทรม
ของดิน 

35. ท ำหน้ำที่ช่วยผู้บริหำรและผู้เชี่ยวชำญในกำรค้นคว้ำข้อมูลงำนวิชำกำร 
เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์และตัดสินใจในกำรน ำเสนอโครงกำร 

36. ศึกษำ  ค้นคว้ำ ทดลองวิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับงำนวิชำกำร  ตรวจสอบ
วิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนวิจัย วิเครำะห์สถิติ เป็นผู้ช่วยในกำร
ปฏิบัติงำนวิเครำะห์ วิจัยในโครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 

37. สำธิต กำรพัฒนำที่ดิน กำรผลิตพันธุ์พืชเพ่ือกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 
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38.  ปฏิบัติงำนวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน เช่น งำนทดสอบ สำธิตกำรพัฒนำ
ที่ดิน 

39.  เป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้แก่หมอดินอำสำ เกษตรกร และเจ้ำหน้ำที่ 
ของรัฐทั้งหน่วยงำนของรัฐทั้งหน่วยงำนเดียวกัน และหน่วยงำนอื่นๆ 

40.  ศึกษำ ค้นคว้ ำทดลอง วิ เครำะห์และวิจัย  เกี่ยวกับกำรส ำรวจดิน 
กำรปรับปรุงพันธุ์ พืชเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรยั่งยืน กำรขยำยพันธุ์ 
หญ้ำแฝก ฯลฯ 

41.  ปฏิบัติงำนอ่ืนๆตำมรูปแบบกำรพัฒนำที่ดินที่ ได้รับมอบหมำย ทั้งใน
ส่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำคหรืองำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของจังหวัด (CEO) 

42.  ปฏิบัติงำนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

ค่าตอบแทน 18,000  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  คุณวุฒิปริญญำตรี  ในสำขำวิชำเกษตรศำสตร์  สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำร
ผลิตพืช สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ หรือสำขำวิชำวิทยำกำรสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้

โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ควำมรู้ เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นโยบำยกรมพัฒนำที่ดิน บทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  
(2) ควำมรู้เกี่ยวกับงำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำที่ดิน เช่น ควำมรู้

ทั่วไปทำงกำรเกษตร กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรจัดกำรดิน กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน
กำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินและกำรใช้ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรที่ เกี่ยวข้องกับ 
กรมพัฒนำที่ดิน เป็นต้น 

 
 

*************************** 
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หน่วยที่ 11  ต าแหน่งที่ 11.2 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญช ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 อัตรำ ดังนี้ 
 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 12 (สงขลำ)   

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
1. ร่วมด ำเนินกำรเบิกเงินทุกประเภทของส่วนกลำงและกำรถอนคืนค่ำปรับฯ กำร

โอนสิทธิ/ลดวงเงินของส่วนภูมิภำค 
2. ช่วยจัดท ำบัญชี ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีและจัดท ำรำยงำนกำรเงินของกรมฯ 
3. ช่วยจัดท ำรำยงำนกำรรับและกำรใช้จ่ำยที่เป็นเงินรำยได้ โดยไม่ต้องน ำส่งเป็น

รำยได้แผ่นดินตำมมำตรำ 170 
4. ช่วยท ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมฯ และประมวลผลค่ำเสื่อมรำคำ/

ค่ำเสื่อมรำคำสะสมในระบบ GFMIS ของกรมฯ 
5. ช่วยเก็บรักษำเอกสำรใบส ำคัญคู่จ่ำย เพ่ือให้ข้อมูลด้ำนบัญชีถูกต้องและครบถ้วน 
6. ร่วมด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับ – จ่ำย ฝำก ถอน กำรเก็บรักษำ กำรน ำส่งเงิน 

ใบส ำคัญแทนตัวเบิกจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำวเงินช่วยพิเศษ เงินสวัสดิกำร 

7. ร่วมด ำเนินเกี่ยวกับกำรจัดท ำและบริหำรสัญญำยืมเงิน เงินทดรองรำชกำร 
8. ร่วมจัดท ำเอกสำร กบข. กสจ. ภ.ง.ด. ประกันสังคม และออกหนังสือรับรอง

ภำษ ีหัก ณ ที่จ่ำย 
9. ร่วมจัดท ำแผนกำรใช้เงินงบประมำณทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค พร้อม

ทั้งกำรโอนจัดสรรงบประมำณท้ังส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
10. ช่วยขออนุมัติเงินประจ ำงวดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบกลำง กปร. เงินกู้ 

งบฉุกเฉิน เงินกันไว้เหลื่อมปี และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

11. ร่วมจัดท ำประมำณกำรรำยได้ประจ ำปีงบประมำณและจัดท ำเงินงบประมำณ
เบิกจ่ำยแทนกัน 

12. ช่วยด ำเนินกำรกันเงินไว้เหลื่อมปี กำรขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน กำรขออนุมัติ
หลักกำร กำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน 

13. ร่วมวิเครำะห์รำยกำรเบิกเงิน ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ กำรติดตำมผล
และจัดท ำรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณงบกลำงเงินนอกงบประมำณ/เงินกัน
ไว้เบิกเหลื่อมปี 

14. ร่วมพัฒนำและวำงระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรเงิน กำรคลังและ
พัสดุให้สอดคล้องกับโครงกำรปรับปรุงระบบบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

15. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินควำมเสี่ยง ให้ค ำแนะน ำและจัดท ำรำยงำนกำร
ควบคุมภำยในของกรม 
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16. ร่วมประสำนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีระบบ GFMIS 
ระหว่ำงส่วนกลำงกับหน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำค/หน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำค/
หน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำคกับกรมบัญชีกลำง 

17. ร่วมตรวจสอบ วิเครำะห์รำยงำนกำรเงินของส่วนภูมิภำคพร้อมทั้งจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีในภำพรวมกรมหน่วย
เบิกจ่ำยส่วนภูมิภำค/หน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำค/หน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำค
กับกรมบัญชีกลำง 

18. ร่วมเผยแพร่/ปรับปรุงข้อมูลด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำรพัสดุ ในเว็บไซด์ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มตคิณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

19. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
ค่าตอบแทน 18,000  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำวิชำกำรบัญชี สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำ

เศรษฐศำสตร์ 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้

โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ควำมรู้ เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นโยบำยกรมพัฒนำที่ดินบทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  
(2)   ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรบัญชี กำรบริหำรงบประมำณ กำร 

วิเครำะห์งบกำรเงินกำรควบคุมภำยใน กำรพัสดุ 
(3)   ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 

*************************** 
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หน่วยที่ 11  ต าแหน่งที่ 11.3 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 อัตรำ ดังนี้ 
 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป  สถำนีพัฒนำที่ดินปัตตำนี 

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
1. ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดเก็บข้อมูลเข้ำในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
2. ดูแลบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพ 

พร้อมใช้งำน 
3. ศึกษำและแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องของกำรใช้โปรแกรม 
4. รวบรวมจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล (Meta Data) และข้อมูลแผนที่ และ

ข้อมูลด้ำนระบบภูมิศำสตร์ เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลส ำหรับกำรสืบค้นและให้บริกำร
ข้อมูล และกำรปรับปรุงข้อมูลในระยะต่อไป 

5. ออกแบบและสร้ำงฐำนข้อมูลใน Website ของหน่วยงำน 
6. จัดท ำฐำนข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำน และปรับปรุงฐำนข้อมูลต่ำงๆ ให้เป็น

ปัจจุบันเพื่อใช้ในด้ำนสำรสนเทศ 
7. จัดเตรียม / เรียบเรียง / วิเครำะห์ข้อมูลในรูปดิจิตอลเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน 
8. ประยุกต์ใช้ Software ส ำเร็จรูปในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเฉพำะทำง 
9. จัดท ำโปรแกรมเพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์และแสดงผล ฐำนข้อมูลเฉพำะที่ผลิต 

เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
10. ติดต่อประสำนงำนด้ำนข้อมูลสำรสนเทศกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำยใน

และภำยนอกออกแบบและสร้ำงฐำนข้อมูลใน Website ศูนย์ปฏิบัติกำร 
กรมพัฒนำที่ดินและจัดท ำข้อมูลในรูป Website เพ่ือจัดส่งให้ศูนย์
ปฏิบัติกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

11. จัดท ำรวบรวม Meta Data งำนวิชำกำร จัดท ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ปรับปรุงฐำนข้อมูลบน Intranet  ประสำนงำนด้ำนข้อมูลสำรสนเทศกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประสำนข้อมูล Call Center 

12. ควบคุมดูแลโปรแกรมส ำเร็จรูปและระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในด้ำนกำร
น ำเข้ำ ประมวลผล ปรับแก้ ปรับปรุง และผลิตแผนที่กำรจ ำแนกประเภท
ที่ดินและแผนที่ภำพถ่ำยออร์โธสี 

13. ศึกษำ วิเครำะห์ จัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเงิน พัฒนำและดูแลระบบงำน
สำรสนเทศด้ำนกำรเงินกำรคลัง งบประมำณบัญชี พัสดุ 

14. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ค่าตอบแทน 18,000  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำวิชำคอมพิวเตอร์  หรือในทำงที่มี

กำรศึกษำวิชำกำรประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 (1) ควำมรู้ เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นโยบำยกรมพัฒนำที่ดินบทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  
 (2) ควำมรู้เกี่ยวกับระ บบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
และระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
 (3)  ควำมรู้พื้นฐำนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 (4)  ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล Database 
 

 
*************************** 
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หน่วยที่ 11  ต าแหน่งที ่11.4  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร กลุ่มงานเทคนิค 
 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 อัตรำ ดังนี้ 
  ฝ่ำยวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ดิน สถำนีพัฒนำที่ดินพัทลุง 

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
1. รวบรวมข้อมูลวัสดุกำรเกษตร เพ่ือใช้ในวิจัยกำรใช้ที่ดินในระบบผลิตพืช

อินทรีย์ตำมนโยบำยของรัฐบำลเพ่ือให้เป็นอำหำรที่ปลอดภัยจำกสำรพิษ
ตกค้ำง 

2.  รวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนวิจัย เพ่ือใช้ ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง 
3. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรด้ำนควำมสัมพันธ์ ดิน น้ ำพืช 
4.  รวบรวมข้อมูลด้ำนทรัพยำกรดินน้ ำ เพ่ือวำงแผนกำรเกษตรในพ้ืนที่เกษตร

แข่งขันและพอเพียง 
5. รวบรวมข้อมูลด้ำนกำรเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกำรเพำะปลูกให้เหมำะสมกับ

ลักษณะดินและน้ ำภูมิอำกำศ 
6. ปฏิบัติงำนวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน เช่น งำนทดสอบ สำธิตกำรพัฒนำ

ที่ดิน 
7. ท ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้แก่หมอดินอำสำ เกษตรกร  

และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ทั้งหน่วยงำนของรัฐ และหน่วยงำนอื่น ๆ 
8. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมรูปแบบกำรพัฒนำที่ดินที่ได้รับมอบหมำย ทั้งใน

ส่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำคหรืองำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของจังหวัด (CEO) 

ค่าตอบแทน 11,280  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  คุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)ทำงเกษตรกรรมหรือ

ทำงช่ำงกลกำรเกษตร  

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
   ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง

ดังต่อไปนี้โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นโยบำยกรมพัฒนำที่ดินบทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  
(2) ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงำนกำรเกษตร 
(3) ควำมรู้ในด้ำนทรัพยำกรดิน น้ ำ เพื่อวำงแผนกำรเกษตร 

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


