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ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 
 
  ด้วยกรมพัฒนาท่ีดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
ทั่วไป ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  
ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ     
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1. ชื่อตาํแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ตําแหน่งนักสํารวจดิน   
1.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   
1.3 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   

รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศน้ี 

 2. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร 
 2.1   คณุสมบตัทิั่วไป 

(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี 
(3)   ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(4)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5)   ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง 
(6)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(7)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

  หมายเหตุ ผูท้ี่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่าํสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มาย่ืนด้วย 
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 2.2 คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด
เก่ียวกับการรับสมัครแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศน้ี 

 3. การรบัสมัคร 
 3.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
 3.2   ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้ 
 3.3. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 
ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน  ดังน้ี 
 (1)  ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th
เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ  
“รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน” 
 (2)  ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน 
ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
 (3)  พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะน้ัน ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette 
เป็นต้น 
  ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

3.4 นําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ 3.3 (3)) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 
ภายในเวลาทําการของธนาคาร 

3.5 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน 230 บาท 
   (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ  จํานวน 200 บาท 
   (2)  ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ  จํานวน 30 บาท 
เม่ือสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

3.6 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ 

3.7 พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
 เมื่อกรมพัฒนาที่ดินประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปท่ี

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

ทั้งนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว 
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4. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
 4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร 
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเป็นเกณฑ์ 
 4.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ 
พ.ศ.2551  ดังน้ัน หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 
 4.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนํามาย่ืนไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมพัฒนาที่ ดิน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 และกรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีช่ือ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับ
ข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะน้ัน
จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 กรมพัฒนาที่ดินจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ทางเว็บไซต์ 
http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมคัรงานกรมพัฒนาทีดิ่น”หรือเข้าทีเ่ว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com 
เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน” 

 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรแบ่งออกเป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และคร้ังที่ 2  ดังน้ี 

 6.1 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน) 
   ผู้สมัครสอบในตําแหน่งใดต้องเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 น้ันตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแต่ละตําแหน่ง แนบท้าย
ประกาศน้ี 
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 6.2 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 
   โดยจะประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ 
โดยวิธีการสัมภาษณ์จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้
ความสามารถทักษะสมรรถนะและอื่นๆที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

 ทั้งน้ี  จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในภายหลัง  โดยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน 
กรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน” 

 7. เอกสารและหลักฐานที่ต้อง ย่ืนในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2  
(สอบสัมภาษณ์) 

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

7.2  สําเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหน่งที่สมัครสอบ
โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งน้ี  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมายกฎหรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆเป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวัน 
ปิดรับสมัครสอบแข่งขันคือวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าว 
มาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิด 
รับสมัครมาย่ืนแทน 

7.3   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
7.4   สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่นใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล (ในกรณีช่ือ – 

ช่ือสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลง
ลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสําเนาเอกสารทุกหน้า  

หมายเหตุ  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะต้องนํา
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  
พ.ศ.2553 ซึ่งได้แก่ 
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-  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
-  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

อน่ึง  กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีต้ังแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง หรือเรียกร้องใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 8. เกณฑ์การตดัสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละคร้ังไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ           
ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1          
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ ได้คะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้งรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน 
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน  
จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

 9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบญัชีรายชือ่ผู้ผา่นการเลอืกสรร 
 กรมพัฒนาที่ ดิน จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  
ทางเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์
https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน 
กรมพัฒนาที่ดิน” โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ปี  
นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหม่แล้วแต่กรณี 

 

 

 

 

 



สําเนาถูกต้อง 

 

(นายศุภากร  รอดเรืองศักด์ิ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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 10. การจดัทาํสญัญาจ้างผูผ้่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด 

กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยความ
เสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังน้ัน หากมีผู้ ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได้ หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันน้ีโปรดอย่าได้หลงเช่ือและแจ้งให้
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบด้วย 

      ประกาศ  ณ  วันที่    7    ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

(ลงนาม)                 เบญจพร  ชาครานนท์ 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

(นางสาวเบญจพร ชาครานนท์) 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 



รายละเอียดเก่ียวกับการรบัสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ิน  ลงวันที่   7   ตุลาคม  2562) 

 
 

   1.1 ตําแหน่งนักสํารวจดิน   
 จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังน้ี 
 กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน  กองสํารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน  

 ลักษณะงานทีจ่ะใหป้ฏบิตัิปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังน้ี 
1. จัดเตรียมรูปถ่ายทางอากาศเพ่ือการสํารวจ การลากเส้นกําหนดพ้ืนที่สํารวจ 

(effective area) บนภาพถ่ายทางอากาศ จัดเตรียมแผนที่ภูมิประเทศและ
แผนที่ธรณีวิทยา  

2. แปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลบนภาพถ่ายทางอากาศ เพ่ือจําแนกพ้ืนที่ 
และลากเส้นขอบเขตหน่วยแผนที่ดินและกําหนดจุดสํารวจตรวจสอบสมบัติดิน
ในสนาม 

3. สํารวจข้อมูลและตรวจวัดตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ของจุดอ้างอิงในพ้ืนที่ บันทึก
ข้อมูลการสํารวจและใส่ช่ือกํากับไว้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับแก้ไขความ
ถูกต้องของภาพถ่ายทางอากาศและเส้นขอบเขตแผนที่ดิน 

4. สํารวจตรวจสอบสมบัติดินในสนาม จําแนกหน่วยแผนท่ีดิน เขียนขอบเขต 
การจําแนกหน่วยแผนที่ดิน จัดทําแผนที่ดิน ประเมินระดับความเหมาะสมของ
ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์อ่ืน 

5. ศึกษาวิเคราะห์ ตรวจแก้ไขข้อมูลการสํารวจดิน และรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทํา
รายงาน 

6. ปรับแก้ไขค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของรูปถ่ายทางอากาศจากข้อมูลที่ตรวจวัด 
ในสนามเพ่ือจัดทําแผนที่ดิน 

7. ลอกขอบเขต (digitize) ดิน จากรูปถ่ายทางอากาศที่ปรับแก้ไขแล้ว จัดทําและ
จัดพิมพ์แผนที่ดิน 

8. วิจัยเพ่ือการสํารวจดิน การจําแนกดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
9. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและเคมีของดิน เพ่ือวางแผนการเกษตร

และร่วมกําหนดเขตการใช้ที่ดินในระดับตําบล/โครงการ/และบนพ้ืนที่สูง 
ศึกษาข้อจํากัดและแนวทางแก้ไขปัญหาของดินเพ่ือพัฒนาการเกษตร และการ
เพ่ิมผลผลิตจากที่ดิน 

10. ศึกษาสํารวจ ตรวจวัด สมบัติดิน และเก็บตัวอย่างดินเพ่ือนํามาวิเคราะห์ 
ในห้องปฏิบัติการ 

11. ศึกษาดินมาตรฐาน เพ่ือเป็นตัวแทนของชุดดินที่มีการกําหนดต้ังช่ือในประเทศไทย 
12. ศึกษาและวิจัยสมบัติต่างๆ ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการจําแนกดิน เพ่ือการ

กําหนดมาตรฐานการสํารวจดิน 
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13. ช่วยรวบรวมนําเข้าข้อมูล เช่นข้อมูลลักษณะของดิน ลักษณะของพันธุกรรมพืช 
ข้อมูลภูมิอากาศและการจัดการเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานด้าน
วิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน 

14. ร่วมศึกษาและวินิจฉัยคุณภาพของดิน วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
ด้านเกษตรสิ่งแวดล้อม และปฐพีกลศาสตร์ให้ง่ายต่อความเข้าใจ สามารถใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

15. ร่วมสํารวจประเมินกําลังผลิตของทรัพยากรดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ และ
จัดทําแผนที่ผลผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 

16. ร่วมพัฒนาระบบข้อมูลดิน ระบบภูมิสารสนเทศดิน ข้อมูลสารสนเทศดิน 
เพ่ือการแปลผลประยุกต์ใช้ข้อมูลสํารวจดินในการพัฒนาพ้ืนที่ระดับลุ่มนํ้า 
ระดับจังหวัด และสําหรับพัฒนาดินในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

17. ร่วมพัฒนาระบบข้อมูลโปรแกรมแผนที่ดินสําหรับให้คําแนะนําในการจัดการ
ที่ดินอย่างเหมาะสม 

ค่าตอบแทน 18,000  บาท 

สทิธปิระโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการ

ทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ 
ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางธรณีวิทยา ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ 

หลกัสตูรและวิธีการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1) ความรู้เก่ียวกับนโยบาย บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ค่านิยมของ
กรมพัฒนาที่ดิน 

(2) ความรู้เก่ียวกับการสํารวจจําแนกดินและการทําแผนที่ดิน 
(3)  ความรู้ด้านระบบข้อมูลดิน ระบบภูมิสารสนเทศดิน ข้อมูล

สารสนเทศดิน เพ่ือการแปลผลประยุกต์ใช้ข้อมูลการสํารวจดินในการพัฒนาพ้ืนที ่
(4)  ความรู้เก่ียวกับชุดดินของประเทศไทย 

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

 
 
 



รายละเอียดเก่ียวกับการรบัสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ิน  ลงวันที่   7  ตุลาคม  2562) 

 
 

 
  1.2  ตําแหน่งเจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน   
 จํานวนตําแหน่งว่าง 3 อัตรา ดังน้ี 

(1) กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน 
(2) กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

 (3) ฝ่ายบริหารทั่วไป กองสํารวจดินและวิจัยทรพัยากรดิน 

 ลักษณะงานทีจ่ะใหป้ฏบิตัิปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังน้ี 
1. ปฏิบัติงานเตรียมการประชุม รายงานการประชุม จัดทําแผนงาน/งบประมาณ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน รวบรวมผลงานวิจัยและบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ 

2. วิเคราะห์จัดทําแผนโครงการ รวบรวมข้อมูล / วิเคราะห์ข้อมูล / วางแผน / 
จัดทําแผนโครงการวิจัยและโครงการนําร่อง เพ่ือสร้างต้นแบบการสํารวจ
จัดทําระบบข้อมูลดิน การใช้ที่ดิน การประเมินผลผลิตพืช เศรษฐกิจที่ดิน  
การจัดการพัฒนาที่ดิน หรือเขตการใช้ที่ดินในระดับตําบลหรือโครงการ 

3. พัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่และบริการ ศึกษา / 
ค้นคว้า / จัดเตรียม ปรับปรุงระบบข้อมูลชุดโปรแกรม AgZone, SoilView, 
ThaiPedon, เว๊บไซต์และโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

4. ปฏิบัติงานระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือการสํารวจหรือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ดาวเทียมและรูปถ่ายทางอากาศสี จัดเตรียมข้อมูลดาวเทียม/รูปถ่ายทาง
อากาศ/แผนที่ภูมิประเทศ/หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง จัดพิมพ์ภาพดาวเทียมหรือรูป
ถ่ายทางอากาศพร้อมข้อมูลอ่ืนประกอบในระดับมาตราส่วนตามกําหนด  
เพ่ือนําไปใช้สําหรับการสํารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การสํารวจดิน 
การสํารวจสภาพการใช้ที่ดิน การสํารวจพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ การวินิจฉัย
ความเหมาะสมของดิน การประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจ การวางแผน/กําหนด
เขตการใช้ที่ดิน การสํารวจจัดทําทะเบียนเกษตรกร หรืออ่ืนๆ 

5.  ปฏิบัติงานระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือจัดทําแผนที่ดิน นําเข้าข้อมูลการสํารวจดิน 
ขอบเขตการจําแนกหน่วยที่ดินและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง จัดการและพัฒนาระบบ
ข้อมูลให้พร้อมสําหรับใช้ในการวิเคราะห์และจัดทําแผนที่ดิน แผนที่ความ
เหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืช หรืออ่ืนๆ หรือพัฒนาระบบเรียกใช้ข้อมูล
แผนที่ดิน วิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ดิน และเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ดินบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ท 
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6. ปฏิบัติงานระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์พ้ืนที่ปลูกพืชและประเมินผล

ผลิต จัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับการผลิตพืชเศรษฐกิจ และโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลด้านการจัดการด้านการตลาดของพืชเศรษฐกิจทั้งประเทศ 

7. ปฏิบัติงานระบบภูมิสารสนเทศด้านอุทกวิทยา รวบรวมข้อมูล สํารวจข้อมูล 
และจัดทําฐานข้อมูลด้านอุทกวิทยาและพ้ืนที่ชุ่มนํ้า เพ่ือใช้ในระบบเตือนภัยนํ้า
ท่วมและการจัดการพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 

8. สํารวจข้อมูลภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมและภาพถ่ายทาง
อากาศสี เพ่ือจําแนกขอบเขตพ้ืนที่ปลูกพืชและตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ดินราย
ตําบลในพ้ืนที่ทุกจังหวัด 

9.  สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือยกร่างแผนการใช้ที่ดิน รวบรวมข้อมูล สํารวจ
ข้อมูลภาคสนาม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลข้อสนเทศ ทั้งด้าน กายภาพ 
เศรษฐกิจสังคม และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการยกร่าง/วางแผน/กําหนดเขต
การใช้ที่ดิน กําหนดทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม หรือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและข้อสนเทศสู่การปฏิบัติ 

10. ปฏิบัติงานวิจัยทดสอบคุณภาพดิน ศึกษา/วินิจฉัย/วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ
ดินและการเกษตร ทดสอบและประยุกต์ใช้โปรแกรมแบบจําลองเพ่ือ
ประเมินกําลังผลิตของดินความต้องการปุ๋ยและนํ้า ของดินชนิดต่างๆ 

11.   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองวิจัย 
12.   รายงานผลการวิจัยในเบ้ืองต้น จัดพิมพ์รายงานเป็นรูปเล่ม 
13. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพยากรดินนํ้าการใช้

ที่ดินงานด้านวิชาการและเศรษฐกิจสังคมเพ่ือใช้ในการวางแผนการจัดการ
ดินและรูปแบบการพัฒนาที่ดิน 

14. วิเคราะห์สภาวะชนบทสภาพเศรษฐกิจสังคมปัญหาโอกาสจุดอ่อนและจุด
แข็งของชุมชนเพ่ือให้ เ กิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ 
การจัดการดินให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรสนองความ
ต้องการและการยอมรับของเกษตรกร 

15. ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภาคสนาม 
16.  ศึกษารายละเอียดของงานโครงการตามนโยบายและแผนงานของกรมฯ 

เพ่ือจัดทําแผนแม่บทและแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ
ประจําปี 

17.  จัดประชุมคณะกรรมการฯคณะอนุกรรมการฯและงานประชุมอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

18.  ประมวลและแปลข้อมูลการจัดการดินการอนุรักษ์ดินและนํ้าพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล   ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการจัดการดินเพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการจัดการทรัพยากรดินและนํ้า 
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19. ปฏิบัติงานด้าน IT การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่อบรมและสาธิตโปรแกรมสําเร็จรูปด้านการจัดการ 

 ดินและพัฒนาที่ดินเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ อินเตอร์เน็ตการเตรียม
ฐานข้อมูลการจัดการที่ดินด้านสังคม 

20.  ปฏิบัติงานช่วยนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเก่ียวกับการวางแผนการทดลอง
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลต่างๆในงานวิจัย 

21. รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและรวบรวม
ข้อมูลโครงการวิจัย 

22.  วิเคราะห์โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเก่ียวกับโครงการวิจัย 
ด้านการจัดการ และพัฒนาที่ดินของกลุ่มโครงการความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศ 

23. รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างฐานความรู้ในด้านระบบเตือนภัยและการ
พยากรณ์ล่วงหน้า 

24. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเฉพาะทางเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

25. ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือจัดทํานโยบายแผนงานในภาพรวมให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงและรัฐบาล 

26. ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือจัดทําแผนงาน-โครงการและงบประมาณด้านการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

27. ประสานงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงาน-งบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณของ
กิจกรรม ในกลุ่มงานและโครงการต่างๆท่ีรับผิดชอบ 

28. ปฏิบัติงานด้านติดตามผลการดําเนินงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ประเมินผลนําเสนอปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

29. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือจัดทําแผนงาน - โครงการ และงบประมาณ ด้านการ
จัดการทรัพยากรที่ดิน และการพัฒนาแหล่งนํ้า ประสานแผนปฏิบัติงาน - 
งบประมาณ ติดตามผลการดําเนินงาน – การใช้จ่ายงบประมาณของ
กิจกรรมในกลุ่มงานและโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบ 

30. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทําแผนงานโครงการและงบประมาณของโครงการ
พัฒนาเฉพาะพ้ืนที่โครงการพระราชดําริ โครงการพิเศษที่เก่ียวข้องกับส่วน
ราชการอ่ืนๆ และโครงการตามนโยบายของกระทรวงฯ ที่ดําเนินการ 
ในลักษณะบูรณาการ ประสาน – ติดตามผลการดําเนินงานและงบประมาณ
ประจําปี 

31. จัดทําแผน / โครงการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสอดคล้อง 
ตามยุทธศาสตร์ของกรมหรือจังหวัดโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
จังหวัดตามระบบผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ CEO  

32. จัดทําแผน/โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะโครงการพระราชดําริ ติดตาม
ประสานการทํางานรวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน   
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33.  ปฏิบัติงานด้านติดตามผลการดําเนินงาน โครงการในภาพรวมของกรมฯ 
วิเคราะห์และวิจัยเ พ่ือประเมินผล นําเสนอปัญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงแผนงานของกรมฯ 

34. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนงาน งบประมาณ จัดทําทะเบียนวิจัย จัดทําเกณฑ์การ
จัดลําดับความสําคัญโครงการวิจัยติดตามผลการดําเนินงานวิจัย เพ่ือใช้ในการ
บริหารงานวิจัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานวิจัย ตลอดจน
นํามาจัดทําเอกสารทางวิชาการเพ่ือถ่ายทอดสู่เกษตรกร 

35. จัดทํา แผนงานและงบประมาณประจําปีของโครงการช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ และโครงการเงินกู้ ติดตามและรายงานผลการดําเนินการ 

 ให้แหล่งเงินทราบ  ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงาน ต่างประเทศเก่ียวกับ
ความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ดิน ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  
ดูงานต่างประเทศผู้เช่ียวชาญ และอาสาสมัครต่างประเทศ 

36.  ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายของรัฐ กระทรวงฯ และของกรมฯ เพ่ือเป็นข้อมูล
พัฒนาระบบมาตรฐานด้านการจัดการและสัมฤทธ์ิผลของงานภาครัฐ (PSO) 
แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานของกรมฯ และจัดทําแผนกลยุทธ์กรมพัฒนา
ที่ดินใสสะอาด จัดวางระบบการ ควบคุมภายในและระบบอ่ืนๆ ติดตามผล
การดําเนินงานตามระบบมาตรฐานงาน  

37. ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรทําแผนที่ที่ดินเฉพาะรายและตรวจสอบความ
ถูกต้องกับมติ ครม. 

38. จัดทําแผนที่จําแนกประเภทที่ดินโดยทําหน้าที่ลอกลายเส้นช้ันความสูงจาก
แผนที่ต้นร่างที่เขียนด้วยเครื่องร่างแผนที่ประกอบระวางแผนที่ต้นฉบับ 
ในแผ่นใสและแผนที่ต้นฉบับแผ่นใสที่หมายสี 

39.  จัดเตรียมแผนที่ต้นฉบับ 1: 50,000 
40.  จัดเตรียม ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์ 
41. อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศเพ่ือพิสูจน์ร่องรอยการทําประโยชน์ที่ดิน 

ในอดีตหรืองานที่เก่ียวข้องกับงานดังกล่าวเป็นอย่างดี 
42. จัดทําแผนที่จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินต้นฉบับในรูปแผ่นแผนที่และในรูป

ดิจิตอลได้เป็นอย่างดี 
43. จัดเตรียมงานและเตรียมข้อมูลเพ่ือปฏิบัติงานแต่ละโครงการได้เป็นอย่างดี 
44. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลด้านวิชาการ และเศรษฐกิจ 

สังคม เพ่ือใช้ในการวางแผน 
45. ปฏิบัติงาน ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานภาคสนาม 
46.   ศึกษารายละเอียดของงานโครงการตามนโยบายและแผนงานของกรมฯ  

เพ่ือจัดทําแผนแม่บท และแผนงบประมาณประจําปี 
47.  ประมวลและแปรข้อมูลการพัฒนาระบบข้อมูลเอกสารงานวิจัย เพ่ือใช้

แนวทางในการจัดการทรัพยากรดินอย่างย่ังยืน ปรับปรุงบํารุงดิน และการ
ใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
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48.   ปฏิบัติงานด้าน IT และสารสนเทศเพ่ือปฏิบัติงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ การประยุกต์การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปเก่ียวกับการจัดการและ
พัฒนาที่ดิน การสร้างเว็บไซต์ การเตรียมฐานข้อมูลการจัดการที่ดินอย่าง
ย่ังยืน 

49.   ปฏิบัติงานช่วยนักวิจัยในการวางแผนการทดลอง วิเคราะห์สถิติและข้อมูล
ต่างๆ ในงานวิจัย 

50.   รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวบรวม
ข้อมูลโครงการวิจัย 

51. ประสานงานและกํากับดูแลการบริหารงานของกรมให้เป็นไปตามเจตนารมย์
ของพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

52.   ติดตามการดําเนินงานปัญหาอุปสรรคหลังการปฏิรูประบบราชการ 
53.  ปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 
54. สนับสนุนดูแลการดําเนินงานตามแผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ 

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
55.  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ 
56.   สามารถจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปีของสํานักงาน 
57.   จัดทําระเบียบวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมได้ 
58.  สามารถประสานงานทางระบบ Electronic กับหน่วยงานต่างๆ  เช่น   
  (58.1)สํานักงานเลขาธิการ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ

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

โทรมของดินประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
60. สามารถจัดทํา Power Point ในรูป Graphic และ Non- Graphic 

ประกอบการบรรยายในที่ประชุมได้ 
61.   สามารถติดตามภูมิอากาศ (Monitor) ทั่วโลกทางระบบ Electronic  

จาก WMO และองค์กรอ่ืนๆ 
62.  สามารถวิเคราะห์ความแห้งแล้งจากข้อมูลภูมิอากาศโลกได้ รวมทั้งจัดทํา

แผนที่ในระบบ G.I.S 
63. ทําหน้าที่ช่วยผู้บริหารในการรวบรวม  ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูล  เพ่ือใช้

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ผู้บริหารรับผิดชอบ 
64.  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ให้กับผู้บริหาร 
65.  ทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้เช่ียวชาญ ในการรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ สถิติวิเคราะห์

และตรวจสอบข้อมูล  
66.   จัดรายงาน ร่างเอกสารโต้ตอบ จัดเตรียมเอกสารการประชุม  
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67.  จัดทําแผนปฏิบัติการแห่งชาติ วิจัยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
ติดตามการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศไทยและจัดทํารายงาน
ความก้าวหน้าประจําปี 

68.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ค่าตอบแทน 18,000  บาท 

สทิธปิระโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี

โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  (1) ความรู้ เ ก่ียวกับยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล นโยบาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ ภารกิจ 
ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน 

  (2) ความรู้ในการศึกษา วิเคราะห์เบ้ืองต้นเก่ียวกับนโยบาย
ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ 

  (3) ความรู้ เ ก่ียวกับการวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
การจัดทําแผนงาน/โครงการ การจัดทํางบประมาณ การติดตามและประเมินผล 

 
 

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



รายละเอียดเก่ียวกับการรบัสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ิน  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2562) 

 
 

 

   1.3  ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล   
 จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังน้ี 
 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร กองวิจัยและ
พัฒนาการจัดการที่ดิน 

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังน้ี 

1.   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล 
2.   ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
3.   จําแนกประเภทและกําหนดแบบการบันทึกข้อมูลที่ต้องการ 

ค่าตอบแทน 11,280  บาท 

สทิธปิระโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี

โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ความรู้เก่ียวกับนโยบาย บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ค่านิยมของ

กรมพัฒนาที่ดิน  
(2) ความรู้เก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณต่างๆ 
(3) ความรู้พ้ืนฐานในด้านการจัดเก็บข้อมูลและคอมพิวเตอร์ 
  

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

 


