(สําเนา)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตําแหน่งนักสํารวจดิน
1.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
1.3 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัตทิ ั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่ เป็ นผู้ เคยถู กลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ ออกจากรั ฐวิ สาหกิ จหรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูท้ ี่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่ าํ สัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
3.2 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้
3.3. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562
ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ให้ผู้ ส มั ค รสอบเข้ า ไปที่ เว็ บ ไซต์ ก รมพั ฒ นาที่ ดิน http://www.ldd.go.th
เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ
“รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”
(2) ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถู กต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน
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
3.4 นํ า แบบฟอร์ ม การชํ า ระเงิ น (ข้ อ 3.3 (3)) ไปชํ า ระเงิ น เฉพาะที่ เ คาน์ เ ตอร์
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุ กสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึ งวันที่ 24 ตุ ลาคม 2562
ภายในเวลาทําการของธนาคาร
3.5 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ จํานวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
3.6 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ
3.7 พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
เมื่ อ กรมพัฒ นาที่ ดิน ประกาศรายชื่ อผู้ ส มั ค รสอบแล้ ว ให้ผู้ ส มั ค รสอบเข้ า ไปที่
เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในกรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ แล้วติดรูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อ และ
นําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน
ทั้ ง นี้ การสมั ค รสอบจะมี ผ ลสมบู ร ณ์ เมื่ อ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบ
เรียบร้อยแล้ว

-34. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึ กษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรื อระเบี ยบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเป็นเกณฑ์
4.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถู ก ต้ อ งข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ.2544 และ
พ.ศ.2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
4.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง
หรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามประกาศรั บ สมั ค รสอบกรมพั ฒ นาที่ ดิ น จะถื อ ว่ า ผู้ ส มั ค รสอบเป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
และกรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับ
ข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น
จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิท ธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมพัฒนาที่ดินจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ทางเว็บไซต์
http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาทีด่ ิน”หรือเข้าทีเ่ ว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com
เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรแบ่งออกเป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดังนี้
6.1 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน)
ผู้ส มั ค รสอบในตํ าแหน่ งใดต้อ งเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทั กษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 นั้นตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแต่ละตําแหน่ง แนบท้าย
ประกาศนี้

-46.2 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)
โดยจะประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
โดยวิธีการสัมภาษณ์จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้
ความสามารถทักษะสมรรถนะและอื่นๆที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ทั้งนี้ จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อสอบ
ผ่ า นการประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 1 แล้ ว จึ ง จะมี สิ ท ธิ เ ข้ า ประเมิ นความรู้
ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 2 ในภายหลั ง โดยจะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ประเมิ นความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน
กรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รั บสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”
7. เอกสารและหลั ก ฐานที่ ต้ อ งยื่ น ในวั น เข้ า รั บ การประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ 2
(สอบสัมภาษณ์)
7.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
7.2 สํา เนาประกาศนี ย บั ต ร ปริ ญ ญาบั ต ร และสํ า เนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหน่งที่สมัครสอบ
โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมายกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึ ก ษานั้ น ๆเป็ น เกณฑ์ โ ดยจะต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาหรื อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ มี อํ า นาจอนุ มั ติ ภ ายในวั น
ปิดรับสมัครสอบแข่งขันคือวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าว
มายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็ จ
การศึ ก ษาและวั น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ป ระกาศนี ย บั ต ร หรื อ ปริ ญ ญาบั ต รซึ่ ง จะต้ อ งอยู่ ภ ายในกํ า หนดวั น ปิ ด
รับสมัครมายื่นแทน
7.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ –
ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลง
ลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสําเนาเอกสารทุกหน้า
หมายเหตุ ผู้ ที่ ไ ด้ ขึ้ น บั ญ ชี เ มื่ อ จะได้ รั บ การจั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการจะต้ อ งนํ า
ใบรั บ รองแพทย์ ซึ่ ง ออกให้ ไ ม่ เ กิ น 1 เดื อ น และแสดงว่ า ไม่ เ ป็ น โรคที่ ต้ อ งห้ า มตามกฎ ก.พ. ว่ า ด้ ว ยโรค
พ.ศ.2553 ซึ่งได้แก่

-5- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
อนึ่ ง กรณี ที่ ต รวจพบภายหลั ง ว่ า หลั ก ฐานและเอกสารการสมั ค รสอบ หรื อ คุ ณ สมบั ติ
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใดๆ
ทั้งสิ้น
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จะถือ ว่าเป็ นผู้ ผ่านการเลื อ กสรรจะต้องเป็ นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมิ นความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
การจั ด จ้ า งจะเป็ น ไปตามลํ า ดั บ คะแนนที่ ส อบได้ กรณี ที่ มี ก ารประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ ง จะเรี ย งลํ า ดั บ ที่ จ ากผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้งรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน
จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชือ่ ผู้ผา่ นการเลือกสรร
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรตามลํ า ดั บ คะแนนสอบ
ทางเว็ บ ไซต์ http://www.ldd.go.th
เลื อ กหั ว ข้ อ “สมั ค รงานกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ” หรื อ เข้ า ที่ เ ว็ บ ไซต์
https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน
กรมพัฒนาที่ดิน” โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

-610. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด
กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยความ
เสมอภาค โปร่ ง ใส และยุ ติ ธ รรม ดั ง นั้ น หากมี ผู้ ใ ดแอบอ้ า งว่ า สามารถช่ ว ยเหลื อ ให้ ป ระเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได้ หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

เบญจพร ชาครานนท์
(นางสาวเบญจพร ชาครานนท์)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

สําเนาถูกต้อง

(นายศุภากร รอดเรืองศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ ิน ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562)

1.1 ตําแหน่งนักสํารวจดิน
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้
กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน กองสํารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน
ลักษณะงานทีจ่ ะให้ปฏิบตั ิปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. จัดเตรียมรูปถ่ายทางอากาศเพื่อการสํารวจ การลากเส้นกําหนดพื้นที่สํารวจ
(effective area) บนภาพถ่ายทางอากาศ จัดเตรียมแผนที่ภูมิประเทศและ
แผนที่ธรณีวิทยา
2. แปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลบนภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อจําแนกพื้นที่
และลากเส้นขอบเขตหน่วยแผนที่ดินและกําหนดจุดสํารวจตรวจสอบสมบัติดิน
ในสนาม
3. สํารวจข้อมูลและตรวจวัดตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ของจุดอ้างอิงในพื้นที่ บันทึก
ข้อมูลการสํารวจและใส่ชื่อกํากับไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับแก้ไขความ
ถูกต้องของภาพถ่ายทางอากาศและเส้นขอบเขตแผนที่ดิน
4. สํารวจตรวจสอบสมบัติดินในสนาม จําแนกหน่วยแผนที่ดิน เขียนขอบเขต
การจําแนกหน่วยแผนที่ดิน จัดทําแผนที่ดิน ประเมินระดับความเหมาะสมของ
ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์อื่น
5. ศึกษาวิเคราะห์ ตรวจแก้ไขข้อมูลการสํารวจดิน และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํา
รายงาน
6. ปรับแก้ไขค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของรูปถ่ายทางอากาศจากข้อมูลที่ตรวจวัด
ในสนามเพื่อจัดทําแผนที่ดิน
7. ลอกขอบเขต (digitize) ดิน จากรูปถ่ายทางอากาศที่ปรับแก้ไขแล้ว จัดทําและ
จัดพิมพ์แผนที่ดิน
8. วิจัยเพื่อการสํารวจดิน การจําแนกดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
9. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและเคมีของดิน เพื่อวางแผนการเกษตร
และร่ วมกํ า หนดเขตการใช้ ที่ ดิน ในระดั บ ตํา บล/โครงการ/และบนพื้น ที่ สู ง
ศึกษาข้อจํากัดและแนวทางแก้ไขปัญหาของดินเพื่อพัฒนาการเกษตร และการ
เพิ่มผลผลิตจากที่ดิน
10. ศึกษาสํารวจ ตรวจวัด สมบัติดิน และเก็บตัวอย่างดินเพื่อนํามาวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการ
11. ศึกษาดินมาตรฐาน เพื่อเป็นตัวแทนของชุดดินที่มีการกําหนดตั้งชื่อในประเทศไทย
12. ศึกษาและวิจัยสมบัติต่างๆ ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการจําแนกดิน เพื่อการ
กําหนดมาตรฐานการสํารวจดิน

-213. ช่วยรวบรวมนําเข้าข้อมูล เช่นข้อมูลลักษณะของดิน ลักษณะของพันธุกรรมพืช
ข้อมูลภูมิอากาศและการจัดการเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานด้าน
วิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน
14. ร่วมศึกษาและวินิจฉัยคุณภาพของดิน วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
ด้านเกษตรสิ่งแวดล้อม และปฐพีกลศาสตร์ให้ง่ายต่อความเข้าใจ สามารถใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15. ร่วมสํารวจประเมินกําลังผลิตของทรัพยากรดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ และ
จัดทําแผนที่ผลผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
16. ร่วมพัฒนาระบบข้อมูลดิน ระบบภูมิสารสนเทศดิน ข้อมูลสารสนเทศดิน
เพื่อการแปลผลประยุกต์ใช้ข้อมูลสํารวจดินในการพัฒนาพื้นที่ระดับลุ่มน้ํา
ระดับจังหวัด และสําหรับพัฒนาดินในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
17. ร่วมพัฒนาระบบข้อมูลโปรแกรมแผนที่ดินสําหรับให้คําแนะนําในการจัดการ
ที่ดินอย่างเหมาะสม
ค่าตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน์

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ใ นสาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ ทางการจั ด การ
ทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์
ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางธรณีวิทยา ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ค่านิยมของ
กรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรู้เกี่ยวกับการสํารวจจําแนกดินและการทําแผนที่ดิน
(3) ความรู้ด้านระบบข้อมูลดิน ระบบภูมิสารสนเทศดิน ข้อมูล
สารสนเทศดิน เพื่อการแปลผลประยุกต์ใช้ข้อมูลการสํารวจดินในการพัฒนาพื้นที่
(4) ความรู้เกี่ยวกับชุดดินของประเทศไทย
***************************

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ ิน ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562)

1.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน
จํานวนตําแหน่งว่าง 3 อัตรา ดังนี้
(1) กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน
(2) กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
(3) ฝ่ายบริหารทั่วไป กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
ลักษณะงานทีจ่ ะให้ปฏิบตั ิปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเตรียมการประชุม รายงานการประชุม จัดทําแผนงาน/งบประมาณ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน รวบรวมผลงานวิจัยและบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ
2. วิเคราะห์จัดทําแผนโครงการ รวบรวมข้อมูล / วิเคราะห์ข้อมูล / วางแผน /
จัดทําแผนโครงการวิจัยและโครงการนํ าร่อง เพื่อสร้างต้นแบบการสํารวจ
จัดทําระบบข้อมู ลดิน การใช้ ที่ดิน การประเมินผลผลิตพืช เศรษฐกิจที่ดิน
การจัดการพัฒนาที่ดิน หรือเขตการใช้ที่ดินในระดับตําบลหรือโครงการ
3. พัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่และบริการ ศึกษา /
ค้นคว้า / จัดเตรียม ปรับปรุงระบบข้อมูลชุดโปรแกรม AgZone, SoilView,
ThaiPedon, เว๊บไซต์และโปรแกรมสําเร็จรูปอื่นๆ
4. ปฏิ บั ติ ง านระบบภู มิ ส ารสนเทศ เพื่ อ การสํ า รวจหรื อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
ดาวเที ย มและรูปถ่ า ยทางอากาศสี จัดเตรี ย มข้ อมู ล ดาวเที ยม/รูป ถ่า ยทาง
อากาศ/แผนที่ภูมิประเทศ/หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์ภาพดาวเทียมหรือรูป
ถ่ า ยทางอากาศพร้ อ มข้ อ มู ล อื่ น ประกอบในระดั บ มาตราส่ ว นตามกํ า หนด
เพื่อนําไปใช้สําหรับการสํารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การสํารวจดิน
การสํารวจสภาพการใช้ที่ดิน การสํารวจพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ การวินิจฉัย
ความเหมาะสมของดิน การประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจ การวางแผน/กําหนด
เขตการใช้ที่ดิน การสํารวจจัดทําทะเบียนเกษตรกร หรืออื่นๆ
5. ปฏิบัติงานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทําแผนที่ดิน นําเข้าข้อมูลการสํารวจดิน
ขอบเขตการจําแนกหน่วยที่ดินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดการและพัฒนาระบบ
ข้อมูลให้พร้อมสําหรับใช้ในการวิเคราะห์และจัดทําแผนที่ดิน แผนที่ความ
เหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืช หรืออื่นๆ หรือพัฒนาระบบเรียกใช้ข้อมูล
แผนที่ดิน วิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ดิน และเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ดินบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ท
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6. ปฏิบัติงานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์พื้นที่ปลูกพืชและประเมินผล
ผลิต จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตพืชเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลด้านการจัดการด้านการตลาดของพืชเศรษฐกิจทั้งประเทศ
7. ปฏิบัติงานระบบภูมิสารสนเทศด้านอุทกวิทยา รวบรวมข้อมูล สํารวจข้อมูล
และจัดทําฐานข้อมูลด้านอุทกวิทยาและพื้นที่ชุ่มน้ํา เพื่อใช้ในระบบเตือนภัยน้ํา
ท่วมและการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ํา
8. สํารวจข้อมูลภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมและภาพถ่ายทาง
อากาศสี เพื่อจําแนกขอบเขตพื้นที่ปลูกพืชและตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ดินราย
ตําบลในพื้นที่ทุกจังหวัด
9. สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกร่างแผนการใช้ที่ดิน รวบรวมข้อมูล สํารวจ
ข้ อ มู ล ภาคสนาม ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ข้ อ สนเทศ ทั้ ง ด้ า น กายภาพ
เศรษฐกิจสังคม และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการยกร่าง/วางแผน/กําหนดเขต
การใช้ที่ดิน กําหนดทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม หรือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและข้อสนเทศสู่การปฏิบัติ
10. ปฏิบัติงานวิจัยทดสอบคุณภาพดิน ศึกษา/วินิจฉัย/วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ
ดิ น และการเกษตร ทดสอบและประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรมแบบจํ า ลองเพื่ อ
ประเมินกําลังผลิตของดินความต้องการปุ๋ยและน้ํา ของดินชนิดต่างๆ
11. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองวิจัย
12. รายงานผลการวิจัยในเบื้องต้น จัดพิมพ์รายงานเป็นรูปเล่ม
13. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพยากรดินน้ําการใช้
ที่ดินงานด้านวิชาการและเศรษฐกิจสังคมเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการ
ดินและรูปแบบการพัฒนาที่ดิน
14. วิเคราะห์สภาวะชนบทสภาพเศรษฐกิจสังคมปัญหาโอกาสจุดอ่อนและจุด
แข็ ง ของชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาแบบมี ส่ ว นร่ ว มและบู ร ณาการ
การจัดการดินให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรสนองความ
ต้องการและการยอมรับของเกษตรกร
15. ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภาคสนาม
16. ศึกษารายละเอียดของงานโครงการตามนโยบายและแผนงานของกรมฯ
เพื่อจัดทําแผนแม่บทและแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ
ประจําปี
17. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการฯคณะอนุ ก รรมการฯและงานประชุ ม อื่ น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย
18. ประมวลและแปลข้อมูลการจัดการดินการอนุรักษ์ดินและน้ําพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการจัดการดินเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการทรัพยากรดินและน้ํา

-319. ปฏิบัติงานด้าน IT การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่อบรมและสาธิตโปรแกรมสําเร็จรูปด้านการจัดการ
ดิ น และพั ฒ นาที่ ดิ น เผยแพร่ ข้ อ มู ล ทางเว็ บ ไซด์ อิ น เตอร์ เ น็ ต การเตรี ย ม
ฐานข้อมูลการจัดการที่ดินด้านสังคม
20. ปฏิบัติงานช่วยนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลต่างๆในงานวิจัย
21. รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและรวบรวม
ข้อมูลโครงการวิจัย
22. วิ เ คราะห์ โ ครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ โครงการวิ จั ย
ด้านการจัดการ และพัฒนาที่ดินของกลุ่มโครงการความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศ
23. รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างฐานความรู้ในด้านระบบเตือนภัยและการ
พยากรณ์ล่วงหน้า
24. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเฉพาะทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
25. ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ จั ด ทํ า นโยบายแผนงานในภาพรวมให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายของกระทรวงและรัฐบาล
26. ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ จั ด ทํ า แผนงาน-โครงการและงบประมาณด้ า นการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
27. ประสานงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงาน-งบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณของ
กิจกรรม ในกลุ่มงานและโครงการต่างๆที่รับผิดชอบ
28. ปฏิบัติงานด้านติดตามผลการดําเนินงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อ
ประเมินผลนําเสนอปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
29. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทําแผนงาน - โครงการ และงบประมาณ ด้านการ
จัดการทรัพยากรที่ดิน และการพัฒนาแหล่งน้ํา ประสานแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ ติดตามผลการดําเนินงาน – การใช้จ่ายงบประมาณของ
กิจกรรมในกลุ่มงานและโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบ
30. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทําแผนงานโครงการและงบประมาณของโครงการ
พัฒนาเฉพาะพื้นที่โครงการพระราชดําริ โครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับส่วน
ราชการอื่ น ๆ และโครงการตามนโยบายของกระทรวงฯ ที่ ดํ า เนิ น การ
ในลักษณะบูรณาการ ประสาน – ติดตามผลการดําเนินงานและงบประมาณ
ประจําปี
31. จัดทําแผน / โครงการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ของกรมหรือจังหวัดโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนา
จังหวัดตามระบบผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ CEO
32. จั ด ทํ า แผน/โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ฉพาะโครงการพระราชดํ า ริ ติ ด ตาม
ประสานการทํางานรวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน

-433. ปฏิบัติงานด้านติดตามผลการดําเนินงาน โครงการในภาพรวมของกรมฯ
วิ เ คราะห์ แ ละวิ จั ย เพื่ อ ประเมิ น ผล นํ า เสนอปั ญ หา อุ ป สรรคในการ
ดําเนินงาน เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงแผนงานของกรมฯ
34. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนงาน งบประมาณ จัดทําทะเบียนวิจัย จัดทําเกณฑ์การ
จัดลําดับความสําคัญโครงการวิจัยติดตามผลการดําเนินงานวิจัย เพื่อใช้ในการ
บริหารงานวิจัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานวิจัย ตลอดจน
นํามาจัดทําเอกสารทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกร
35. จั ด ทํ า แผนงานและงบประมาณประจํ า ปี ข องโครงการช่ ว ยเหลื อ จาก
ต่างประเทศ และโครงการเงินกู้ ติดตามและรายงานผลการดําเนินการ
ให้แหล่งเงินทราบ ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงาน ต่างประเทศเกี่ยวกับ
ความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ดิน ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
ดูงานต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญ และอาสาสมัครต่างประเทศ
36. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายของรัฐ กระทรวงฯ และของกรมฯ เพื่อเป็นข้อมูล
พัฒนาระบบมาตรฐานด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (PSO)
แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานของกรมฯ และจัดทําแผนกลยุทธ์กรมพัฒนา
ที่ดินใสสะอาด จัดวางระบบการ ควบคุมภายในและระบบอื่นๆ ติดตามผล
การดําเนินงานตามระบบมาตรฐานงาน
37. ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรทําแผนที่ที่ดินเฉพาะรายและตรวจสอบความ
ถูกต้องกับมติ ครม.
38. จัดทําแผนที่จําแนกประเภทที่ดินโดยทําหน้าที่ลอกลายเส้นชั้นความสูงจาก
แผนที่ต้นร่างที่เขียนด้วยเครื่องร่างแผนที่ ประกอบระวางแผนที่ ต้น ฉบับ
ในแผ่นใสและแผนที่ต้นฉบับแผ่นใสที่หมายสี
39. จัดเตรียมแผนที่ต้นฉบับ 1: 50,000
40. จัดเตรียม ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์
41. อ่ า นแปลภาพถ่ า ยทางอากาศเพื่ อ พิ สู จ น์ ร่ อ งรอยการทํ า ประโยชน์ ที่ ดิ น
ในอดีตหรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวเป็นอย่างดี
42. จัดทําแผนที่จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินต้นฉบับในรูปแผ่นแผนที่และในรูป
ดิจิตอลได้เป็นอย่างดี
43. จัดเตรียมงานและเตรียมข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานแต่ละโครงการได้เป็นอย่างดี
44. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลด้านวิชาการ และเศรษฐกิจ
สังคม เพื่อใช้ในการวางแผน
45. ปฏิบัติงาน ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานภาคสนาม
46. ศึกษารายละเอียดของงานโครงการตามนโยบายและแผนงานของกรมฯ
เพื่อจัดทําแผนแม่บท และแผนงบประมาณประจําปี
47. ประมวลและแปรข้ อมู ล การพั ฒ นาระบบข้อ มู ล เอกสารงานวิ จั ย เพื่ อ ใช้
แนวทางในการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ปรับปรุงบํารุงดิน และการ
ใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต

-548. ปฏิบัติงานด้าน IT และสารสนเทศเพื่อปฏิบัติงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พื้นที่ การประยุกต์การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปเกี่ยวกับการจัดการและ
พัฒนาที่ดิน การสร้างเว็บไซต์ การเตรียมฐานข้อมูลการจัดการที่ดินอย่าง
ยั่งยืน
49. ปฏิบัติงานช่วยนักวิจัยในการวางแผนการทดลอง วิเคราะห์สถิติและข้อมูล
ต่างๆ ในงานวิจัย
50. รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวบรวม
ข้อมูลโครงการวิจัย
51. ประสานงานและกํากับดูแลการบริหารงานของกรมให้เป็นไปตามเจตนารมย์
ของพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
52. ติดตามการดําเนินงานปัญหาอุปสรรคหลังการปฏิรูประบบราชการ
53. ปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ
54. สนั บ สนุ น ดู แ ลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารงานภาครั ฐ
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 เพื่อตรวจเอกสาร เรื่องภัยแล้งและความเสื่อม
โทรมของดินประเทศต่างๆ ทั่วโลก
60. สามารถจัดทํา Power Point ในรูป Graphic และ Non- Graphic
ประกอบการบรรยายในที่ประชุมได้
61. สามารถติดตามภูมิอากาศ (Monitor)
ทั่วโลกทางระบบ Electronic
จาก WMO และองค์กรอื่นๆ
62. สามารถวิเคราะห์ความแห้งแล้งจากข้อมูลภูมิอากาศโลกได้ รวมทั้งจัดทํา
แผนที่ในระบบ G.I.S
63. ทําหน้าที่ช่วยผู้บริหารในการรวบรวม ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ผู้บริหารรับผิดชอบ
64. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ให้กับผู้บริหาร
65. ทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ ในการรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ สถิติวิเคราะห์
และตรวจสอบข้อมูล
66. จัดรายงาน ร่างเอกสารโต้ตอบ จัดเตรียมเอกสารการประชุม

-667. จัดทําแผนปฏิบัติการแห่งชาติ วิจัยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
ติดตามการแปรสภาพเป็ นทะเลทรายในประเทศไทยและจัดทํารายงาน
ความก้าวหน้าประจําปี
68. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน์

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ นโยบายรั ฐ บาล นโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ ภารกิจ
ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรู้ ใ นการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ นโยบาย
ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ
(3) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์
การจัดทําแผนงาน/โครงการ การจัดทํางบประมาณ การติดตามและประเมินผล
***************************

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ ิน ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562)

1.3 ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้
กลุ่ ม วิ จั ย และพั ฒ นาการบรรเทาภาวะโลกร้ อ นทางการเกษตร กองวิ จั ย และ
พัฒนาการจัดการที่ดิน
ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. จําแนกประเภทและกําหนดแบบการบันทึกข้อมูลที่ต้องการ
ค่าตอบแทน

11,280 บาท

สิทธิประโยชน์

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ค่านิยมของ
กรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณต่างๆ
(3) ความรู้พื้นฐานในด้านการจัดเก็บข้อมูลและคอมพิวเตอร์
***************************

