(สําเนา)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป

ดวยกรมพัฒนาที่ดิน ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการประเภท
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11
กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนั กงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่
28 กุมภาพันธ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนงและรายละเอียดการจางงาน
1.1 ตําแหนงนักวิชาการเกษตร
1.2 ตําแหนงนักวิชาการเกษตร (ดานผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย)
1.3 ตําแหนงนักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา)
1.4 ตําแหนงนักวิชาการเผยแพร
1.5 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
1.6 ตําแหนงนักวิทยาศาสตร
1.7 ตําแหนงนักวิทยาศาสตร (ปฏิบัติงานศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา)
1.8 ตําแหนงเจาหนาที่แผนที่ภาพถาย
1.9 ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
1.10 ตําแหนงนิติกร
1.11 ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ (ปฏิบัติงานศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา)
รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้
เลือกสรร

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ

2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไม เป นผู มีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติห นาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
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(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน

(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม เป นผู เคยถู กลงโทษให ออก ปลดออก หรื อไล ออกจากรั ฐวิ สาหกิ จหรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลู กจางของหน วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิ สาหกิจ หรือพนักงานหรือลู กจางของ
สวนราชการทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่
ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ.2553 มายื่นดวย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผู ส มั ค รต อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการรับสมัครแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้

แกไขไมได

3. การรับสมัคร
3.1 ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเ พียง 1 ตําแหนง เมื่ อเลื อกแลวจะเปลี่ยนแปลง

3.2 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ให ผู ส มั ค รสอบเข า ไปที่ เ ว็ บ ไซต ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น http://www.ldd.go.th
เลือกหัวข อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิ น” หรือเขาที่ เว็บ ไซต https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ
“รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”
(2) ให กรอกข อความในใบสมัครใหถูกตองครบถว น และปฏิบัติตามขั้น ตอน
ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
(3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน Flash drive
เปนตน
ในกรณีที่ไมส ามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบัน ทึกขอมูลได ผูสมั คร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถ
แกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณแลวได
3.3 นํ า แบบฟอร ม การชํ า ระเงิ น (ข อ 3.2 (3)) ไปชํ า ระเงิ น เฉพาะที่ เ คาน เ ตอร
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ภายในเวลาทําการของธนาคาร
3.4 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท
(1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) คาธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ จํานวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

-33.5 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ
3.6 พิมพบัตรประจําตัวสอบ ตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป
เมื่ อ กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ประกาศรายชื่ อ ผู ส มั ค รสอบแล ว ให ผูส มั ครสอบเข า ไปที่
เว็บไซต https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ในกรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อพิมพบัตรประจําตัวสอบ แลวติดรูปถายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พรอมลงลายมือชื่อ และ
นําไปแสดงตอเจาหนาที่คุมสอบในวันสอบขอเขียน
เรียบรอยแลว

ทั้ ง นี้ การสมั ค รสอบจะมี ผ ลสมบู ร ณ เมื่ อ ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบ

4. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
4.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบในขอ 2.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบคือวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึ กษาใด จะถื อตามกฎหมาย กฎ หรือระเบีย บเกี่ย วกับ การสําเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเปนเกณฑ
4.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถู ก ต อ งข อ มู ล ดั ง กล า ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส พ.ศ.2544 และ
พ.ศ.2551 ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
4.3 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและต องกรอกรายละเอียดต างๆ ใหถูกตองครบถว นตรงตามความเปนจริ ง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครหรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง
หรื อ ไม เ ป น ไปตามประกาศรั บ สมั ค รสอบกรมพั ฒ นาที่ ดิ น จะถื อ ว า ผู ส มั ค รสอบเป น ผู ข าดคุ ณ สมบั ติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตนและจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
และกรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพื่อเขาหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผูสมัครสอบไมตรงกับ
ขอมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ ผูสมัครตองมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะนั้น
จะไมมีสิทธิเขาหองสอบ
5. การประกาศรายชื่ อผู มีสิทธิเ ขา รับการประเมิน ความรูค วามสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมพัฒนาที่ ดินจะประกาศรายชื่อผูมีสิ ทธิเขารั บ การประเมิน ความรู ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต
http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน”หรือเขาที่เว็บไซต https://ldd.thaijobjob.com
เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”

-46. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรแบงออกเปนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดังนี้
6.1 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน)
ผู ส มั ครสอบในตํ าแหน งใดตอ งเขา รับ ประเมิ นความรู ความสามารถ ทั กษะ และ
สมรรถนะ ครั้ งที่ 1 นั้น ตามที่กํา หนดไว ในรายละเอีย ดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแต ละตํ าแหนง แนบทา ย
ประกาศนี้
6.2 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ หรือสอบสัมภาษณและสอบปฏิบัติ) รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏ
อยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้
โดยจะประเมินความรูความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
โดยวิธีการสัมภาษณจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ ทวงทีวาจาอุปนิสัย
อารมณทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูเขารับการประเมิน และสอบปฏิบัติรวมดวยในบางตําแหนงเพื่อใหไดบุคคลที่มี
คุณธรรมจริยธรรม ความรูความสามารถทักษะสมรรถนะและอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทั้งนี้ จะประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กอน และเมื่อสอบ
ผา นการประเมิ นความรู ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 1 แล ว จึ ง จะมี สิ ท ธิ เ ข า ประเมิ นความรู
ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 2 ในภายหลั ง โดยจะประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิประเมิ นความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงาน
กรมพัฒนาที่ดิน” หรือเขาที่เว็บไซต https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เปนพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”
7. เอกสารและหลั ก ฐานที่ ต อ งยื่ น ในวั น เข า รั บ การประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ 2
(สอบสัมภาษณ หรือสอบสัมภาษณและสอบปฏิบัติ)
7.1 ใบสมัครที่พิมพจากอินเตอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวม
แวนตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 6 เดือน พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
7.2 สํา เนาประกาศนี ย บั ต ร ปริ ญ ญาบั ตร และสํ า เนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา
(Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงที่สมัครสอบ
โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึ กษานั้ น ๆ เป น เกณฑ โ ดยจะต องสํ า เร็จ การศึกษาหรือไดรั บ อนุ มัติ จ ากผูมี อํานาจอนุมั ติภ ายในวั น
ปดรับสมัครสอบแขงขันคือวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาว
มายื่ น พร อมใบสมั ครสอบได ก็ให นํ า หนั งสื อรับ รองคุ ณวุฒิที่ส ถานศึกษาออกใหโ ดยระบุส าขาวิช าที่สําเร็ จ
การศึ ก ษาและวั น ที่ ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ป ระกาศนี ย บั ต ร หรื อ ปริ ญ ญาบั ต รซึ่ ง จะต อ งอยู ภ ายในกํ า หนดวั น ป ด
รับสมัครมายื่นแทน

-57.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
7.4 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชนใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ –
ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลง
ลายมือชื่อ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารทุกหนา
หมายเหตุ ผู ที่ ไ ด ขึ้ น บั ญ ชี เ มื่ อ จะได รั บ การจั ด จ า งเป น พนั ก งานราชการจะต อ งนํ า
ใบรั บ รองแพทย ซึ่ ง ออกให ไ ม เ กิ น 1 เดื อ น และแสดงว า ไม เ ป น โรคที่ ต อ งห า มตามกฎ ก.พ. ว า ดว ยโรค
พ.ศ.2553 ซึ่งไดแก
- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการที่เปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
อนึ่ ง กรณี ที่ ต รวจพบภายหลั ง ว า หลั ก ฐานและเอกสารการสมั ค รสอบ หรื อ คุ ณ สมบั ติ
การสมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผู
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง หรือเรียกรองใดๆ
ทั้งสิ้น
8. เกณฑการตัดสิน
ผู ที่จ ะถื อว า เป น ผู ผ า นการเลือ กสรรจะต องเป น ผูที่ ได คะแนนในการประเมิน ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60
ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
ไมต่ํากวารอยละ 60
การจั ด จ า งจะเป น ไปตามลํ า ดั บ คะแนนที่ ส อบได กรณี ที่ มี ก ารประเมิ น ความรู
ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ ง จะเรี ย งลํ า ดั บ ที่ จ ากผู ที่ ไ ด ค ะแนนการประเมิ น ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้งรวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน
จะใหผูที่ไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวา และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เทากัน
จะใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา

-69. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น จะประกาศรายชื่ อ ผู ผ า นการเลื อ กสรรตามลํ า ดั บ คะแนนสอบ
ทางเว็ บ ไซต http://www.ldd.go.th เลื อ กหั ว ข อ “สมั ค รงานกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ” หรื อ เข า ที่ เ ว็ บ ไซต
https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รั บสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนั กงานราชการทั่ว ไปใน
กรมพัฒนาที่ดิน” โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ป
นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด
กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดวยความ
เสมอภาค โปรงใส และยุติธรรม ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะได หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาไดหลงเชื่อและแจงใหอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(ลงนาม)

เบญจพร ชาครานนท
(นางสาวเบญจพร ชาครานนท)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

สําเนาถูกตอง

(นายสันธิษณ ดิษฐอําไพ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

1.1 ตําแหนงนักวิชาการเกษตร

กลุมงานบริหารทั่วไป

จํานวนตําแหนงวาง 1 อัตรา ดังนี้
(1) กลุมวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือขาย กองวิจัยและพัฒนาการจัดการ
ที่ดิน (กรุงเทพมหานคร)
ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
1. ศึกษา คนควา วิจัย และทดสอบหาวิธีหรือเทคโนโลยีใหมๆ ในการปรับปรุงบํารุงดิน รวมถึงการ
อนุ รั ก ษ ดิ น และน้ํ า ด ว ยมาตรการต า งๆ แก ไ ขพื้ น ที่ ดิ น ที่ มี ป ญ หา เช น ดิ น เปรี้ ย วจั ด ดิ น กรด
ดินอินทรีย ดินเค็ม ดินทราย ดินลูกรัง ดินที่สูง พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นานอก
เขตชลประทาน ดินที่ถูกชะลางพังทลาย โดยตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
2. รวบรวมข อ มู ล วั ส ดุ ก ารเกษตร ศึ ก ษา วิ จั ย การใชที่ ดิ น ในระบบผลิ ต พื ช อิ น ทรี ย ต ามนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อใหเปนอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง
3. รวบรวมสถิติและขอมูลตางๆ รวมทั้งวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใชศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรดานความสัมพันธ ดิน น้ํา พืช
4. ตรวจสอบวิ เ คราะห ขอมู ล เบื้องตน เกี่ย วกับ งานวิจัย เพื่อใชศึกษาคน ควาทดลอง วิเคราะหวิจัย
เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรจัดทําขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และการรวบรวมขอมูล
พื้นฐานโดยใชคอมพิวเตอร
5. ตรวจสอบวิเคราะหขอมูลเบื้องตน เพื่อใชศึกษา คนควา ทดลอง เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
6. จัดทําแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการตางๆ
7. ศึกษา คนควา วิเคราะหขอมูลทางการเกษตร บทวิจัย บทความทางการเกษตรหรือที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาที่ดินจากทุกแหลงขอมูล
8. รวบรวม วิเคราะหและเรียบเรียงขอมูลทางการเกษตร ขอมูลการพัฒนาที่ดิน และภูมิปญญาเกษตรกร
จากแหลงขอมูลตางๆ จัดทําใหออกมาอยูในลักษณะเอกสาร บทความหรือเอกสารคําแนะนําเพื่อการ
เรียนรูและการถายทอดเทคโนโลยีใหกับหนวยงานภายในกรมฯ
9. ศึกษา วิจัย การจัดการดิน น้ํา พืช และวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย
10. ศึกษา วิจัย การจัดการระบบการปลูกพืช การปลูกพืชผสมผสานเกื้อกูลกัน เพื่อการหมุนเวียน
ธาตุอาหารในดิน ฟนฟูความอุดมสมบูรณดวยอินทรียวัตถุ ในการผลิตพืชอินทรีย
11. ศึกษา วิจัย การกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพในการควบคุม
กันเอง และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และสารชีวภัณฑ
12. เป น ผู ชว ยในการคน คว า รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล วิช าการจัดทําองคความรู
เพื่อนํามาตอยอดขยายผลขับเคลื่อนและสรางเครือขาย
13. เปนผูชวยในการวิเคราะหสถิติ และการแปรผลวิเคราะห รวมถึงการจัดทําขอมูลนําเสนอโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน

-214. เปนผู ชวยในการจั ดทําฐานขอมู ลหมอดิน อาสา/เครือขายกลุมเกษตรกร ใชสารอิน ทรียลดใช
สารเคมีทางการเกษตร/กลุมเกษตรกรผลิตเกษตรอินทรีย
15. ปฏิบัติงานในการถอดบทเรียนหมอดินอาสาและกลุมเกษตรอินทรีย ที่มีความรู ประสบการณ
ที่โดดเด น เรียบเรียงจัดทําเปนคลังขอมูล ความรู ดานการพัฒนาที่ดิ นเพื่อให งายตอการคนหา
นํามาใชประโยชน
16. ส ง เสริ ม เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ จั ด นิ ท รรศการ สาธิ ต การใช ปุ ย อิ น ทรี ย วั ส ดุ ป รั บ ปรุ ง ดิ น
ผลิตภัณฑจุลินทรีย เพื่อถายทอดความรูดานการพัฒนาที่ดินแกหมอดินอาสา กลุมเครือขาย และ
เกษตรกรผลิตเกษตรอินทรีย
17. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
คาตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจาง

สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าเกษตรศาสตร
ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ทางพืชไรนา
ทางพื ช ไร ทางพื ช ศาสตร ทางพื ช สวน ทางส ง เสริ ม การเกษตร ทางส ง เสริ ม และนิ เ ทศศาสตร เ กษตร
ทางวิทยาศาสตรเกษตร ทางวิทยาศาสตรการเกษตร หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง ดั ง ต อ ไปนี้ โ ดยวิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหนาที่
ภารกิจ
(2) ความรูเกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เชน ความรูทั่วไปทางการเกษตร การอนุรักษดิน
และน้ํา การจัดการดิน การปรับปรุงบํารุงดิน การวางแผนการใชที่ดินและการใชปจจัยการผลิตทางการเกษตร
ที่เกี่ยวของกับกรมพัฒนาที่ดิน เปนตน
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ทดสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู ความสามารถ
(2) สมรรถนะ
(3) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
***************************

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

1.2 ตําแหนงนักวิชาการเกษตร (ดานผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย)

กลุมงานบริหารทั่วไป

จํานวนตําแหนงวาง 1 อัตรา ดังนี้
(1) กลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
(กรุงเทพมหานคร)
ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
1. ปฏิ บั ติ ง านด า นการสํ า รวจ การจํ า แนก การคั ด เลื อ กทดสอบความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ของจุลินทรีย
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยง การขยายพันธุจุลินทรียเพื่อใชประโยชนในพื้นที่เกษตรกรรม
และสิ่งแวดลอม
3. เก็บรักษาเชื้อจุลินทรียทางการเกษตรใหคงประสิทธิภาพเพื่อศึกษาวินิจฉัยตอยอดและใชประโยชน
ทางการเกษตร
4. วิจัยเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภัณฑจุลินทรียชนิด และรูปแบบใหมๆ ในการ
เปนตนแบบการผลิตผลิตภัณฑจุลินทรียทางการเกษตร
5. รวมผลิตผลิตภัณฑจุลินทรียเพื่อใหบริการแกเกษตรกร หนวยงานภาครัฐ และเอกชน
6. ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพทางดินของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อรองรับการดําเนินงาน
สงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางเกษตร
7. รวบรวมขอมูลวัสดุการเกษตร ศึกษา วิจัยการใชที่ดิน ในระบบผลิตพืชอินทรียตามนโยบายของ
รัฐบาลเพื่อใหเปนอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง
8. รวบรวมสถิติและขอมูลตางๆ รวมทั้งวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใชศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรดานความสัมพันธ ดิน น้ํา พืช
9. ตรวจสอบวิ เ คราะห ขอมู ล เบื้องตน เกี่ย วกับ งานวิจัย เพื่อใชศึกษาคน ควาทดลอง วิเคราะหวิจัย
เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรจัดทําขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และการรวบรวมขอมูล
พื้นฐานโดยใชคอมพิวเตอร
10. ตรวจสอบวิเคราะหขอมูลการเกษตรเบื้องตนเพื่อใชศึกษาคนควาทดลองวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับ
งานวิชาการเกษตรในโครงการตางๆ
11. ประสานและตรวจสอบขอมูลเพื่อนํามาจัดทําสื่อเพื่อการเรียนรูและเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีใหกับ
หนวยงานภายในกรมฯ
12. ศึกษา คนควา วิจัย และทดลองดานการใชประโยชนของอินทรียวัตถุ และปุยอินทรียชนิดตาง ๆ
รวมทัง้ การใชผลิตภัณฑจุลินทรียดินในการปรับปรุงบํารุงดินอยางยั่งยืน
13. ปฏิบัติงานดานการสงเสริมเผยแพรประชาสัมพันธการจัดนิทรรศการและสาธิตการใชปุยอินทรีย
ผลิตภัณฑจุลินทรียดินในการปรับปรุงบํารุงดินในระบบเกษตรยั่งยืน

-214. เปนวิทยากรถายทอดความรูแกหมอดินอาสา เกษตรกร และเจาหนาที่ของรัฐทั้งหนวยงานของรัฐ
ทั้งหนวยงานเดียวกัน และหนวยงานอื่นๆ
15. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
คาตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจาง

สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าเกษตรศาสตร
ทางโรคพืช ทางพืชไร นา ทางพืช ไร ทางพืช สวน สาขาวิชาเทคโนโลยีชี วภาพ หรือสาขาวิชาวิ ทยาศาสตร
ชีวภาพ ทางชีวเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง ดั ง ต อ ไปนี้ โ ดยวิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหนาที่
ภารกิจ
(2) ความรูเกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เชน ความรูทั่วไปทางการเกษตร การอนุรักษดิน
และน้ํา การจัดการดิน การปรับปรุงบํารุงดิน การวางแผนการใชที่ดินและการใชปจจัยการผลิตทางการเกษตร
ที่เกี่ยวของกับกรมพัฒนาที่ดิน เปนตน
(3) ความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย โรคพืช จุลชีววิทยา
(4) ความรูทางพฤกษศาสตร สรีรวิทยา สมุนไพร
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ทดสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู ความสามารถ
(2) สมรรถนะ
(3) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
***************************

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

1.3 ตําแหนงนักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา) กลุมงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหนงวาง 2 อัตรา ดังนี้
(1) ศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา กองวิจัยและพัฒนาการ
จัดการที่ดิน
(2) ศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา กองวิจัยและพัฒนาการ
จัดการที่ดิน
ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
1. ศึกษา วิจัย และคนควาวิธีการหรือเทคโนโลยีใหมๆ ในการอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ ปองกันการชะลางพังทลายของดิน
2. วิจัยและพัฒนาการใชประโยชนหญาแฝก การใชพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
3. วิจัยและพัฒนาการจัดการระบบการปลูกพืชเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ปรับปรุงบํารุงดิน
การควบคุมศัตรูพืช
4. ศึกษา วิจัย การจัดการดิน น้ํา พืช ปุย ผลิตภัณฑจุลินทรีย และวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อการผลิตอยาง
ยั่งยืน
5. เปนผูชวยในการคนควา รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลวิชาการ จัดทําองคความรูถายทอด
เทคโนโลยีใหกับเกษตรกร และผูสนใจทั่วไป
6. เป น ผู ช ว ยในการวิเ คราะหส ถิติ และการแปรผลวิเคราะห รวมถึงการจัดทําขอมูล นําเสนอโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน
7. สงเสริม เผยแพรประชาสัมพันธ จัดนิทรรศการ รวมถึงสามารถเปนวิทยากรในการถายทอดความรู
8. เปนผูชวยในการทดสอบ สาธิต การพัฒนาที่ดิน การผลิตเมล็ดพันธุพืชปุยสด เพื่อการอนุรักษดิน
และน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน
9. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
คาตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจาง

สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

-2คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าเกษตรศาสตร
ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ทางพืชไรนา
ทางพื ช ไร ทางพื ช ศาสตร ทางพื ช สวน ทางส ง เสริ ม การเกษตร ทางส ง เสริ ม และนิ เ ทศศาสตร เ กษตร
ทางวิทยาศาสตรเกษตร ทางวิทยาศาสตรการเกษตร หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง ดั ง ต อ ไปนี้ โ ดยวิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหนาที่
ภารกิจ
(2) ความรูเกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เชน ความรูทั่วไปทางการเกษตร การอนุรักษดิน
และน้ํา การจัดการดิน การปรับปรุงบํารุงดิน การวางแผนการใชที่ดินและการใชปจจัยการผลิตทางการเกษตร
ที่เกี่ยวของกับกรมพัฒนาที่ดิน เปนตน
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ทดสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู ความสามารถ
(2) สมรรถนะ
(3) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ

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

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

1.4 ตําแหนงนักวิชาการเผยแพร กลุมงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหนงวาง 1 อัตรา ดังนี้
(1) กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม (กรุงเทพมหานคร)
ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
๑. สํารวจ รวบรวม วิเคราะห ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของกลุมเปาหมาย เพื่อใชในการกําหนดแผน
ยุทธศาสตรและโครงการเกี่ยวกับการดําเนินงานเผยแพร กิจกรรม ขาวสาร ความรู
๒. เรียบเรียงขาวสาร บทความ เพื่อเผยแพรแกกลุมเปาหมายผานสื่อ และชองทางเผยแพรตางๆ
๓. จัดทําสื่อ เพื่อเผยแพรกิจกรรม ขาวสาร ความรูของหนวยงานแกกลุมเปาหมายผานชองทางการ
สื่อสารตาง ๆ
๔. ดําเนินการเผยแพรกิจกรรม ความรู และประสานงานการเผยแพรกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อสราง
ความรู ความเขาใจ และทัศนคติแกประชาชนเกี่ยวกับความรูและขาวสารผลงานของหนวยงานผาน
สื่อและชองทางการเผยแพรตางๆ
๕. รวมดําเนินการประเมินผล การดําเนินงานเผยแพรกิจกรรม ขาวสาร ความรู เพื่อปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖. จัดทําระบบและฐานขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานดานการเผยแพร กิจกรรม ขาวสาร
ความรู เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
คาตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจาง

สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตรและ
สารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html

-2หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง ดั ง ต อ ไปนี้ โ ดยวิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหนาที่
ภารกิจ
(2) ความรูเกี่ยวกับการเผยแพรประชาสัมพันธ
(3) ความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการดานประชาสัมพันธ
(4) ความรูเกี่ยวกับการเขียนขาว บทความ สคริปต วีดีทัศน
(5) ความรูเกี่ยวกับการผลิตและสรางสื่อประชาสัมพันธ / สื่อออนไลน
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ทดสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู ความสามารถ
(2) สมรรถนะ
(3) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
***************************

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

1.5 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร

กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ

จํานวนตําแหนงวาง 2 อัตรา ดังนี้
(1) กลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรุงเทพมหานคร)
(2) กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรุงเทพมหานคร)
ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
1. ศึ ก ษา วิ เ คราะห ออกแบบฐานข อ มู ล (Database) และ จั ด ทํ า พจนานุ ก รมข อ มู ล (Data
Dictionary) บัญชีขอมูล (Data Catalog) คําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) และ แนวปฏิบัติ
สําหรับชุดขอมูล (Dataset Guideline) ตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance)
2. ศึกษา วิ เคราะห รวบรวมขอมูล ออกแบบ และ พั ฒนาระบบงานประยุกต เพื่อใหไดระบบงาน
ประยุกตที่ตรงตามคุณลักษณะและความตองการของหนวยงาน
3. พัฒนาโปรแกรมและเขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง แกไขข อผิดพลาดของคําสั่ ง
เพื่อใหระบบปฏิบัติการทํางานไดอยางถูกตองแมนยํา และมีประสิทธิภาพ
4. ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพื่อใหระบบมีคุณสมบัติที่ถูกตอง ตรงตามความตองการ
และสภาพการใชงานของหนวยงาน
5. ศึ ก ษา วิ เ คราะห รวบรวมข อ มู ล ประกอบกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะและการจั ด หาระบบ
คอมพิ ว เตอร ทั้ งด า น Hardware/Software ระบบเครื อข า ย ระบบงานประยุ ก ต และระบบ
สารสนเทศ เพื่อใหสามารถรองรับการเชื่อมโยงทั้งหนวยงานภายในและภายนอกหนวยงานตาง ๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธงานตามภารกิจใหกับ
หนวยงาน
7. ศึกษาขอมูลกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. จัดทําคูมือระบบและคูมือผูใชงาน ดานระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต ใหผูใชสามารถ
นําไปใชงานไดดวยตนเอง
9. ตรวจสอบ ติดตามระบบงาน ประสานงาน ใหคําปรึกษาแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศและ
โปรแกรมประยุกต
คาตอบแทน

19,500 บาท

สิทธิประโยชน

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจาง

สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

-2คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี หรื อคุ ณ วุฒิอ ยางอื่น ที่ เทีย บไดใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าคอมพิว เตอร
หรือทางคอมพิวเตอร
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง ดั ง ต อ ไปนี้ โ ดยวิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหนาที่ภารกิจ
(2) ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(3) ความรูเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร การวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนางานประยุกต
(4) ความรูเกี่ยวกับการใชภาษาทางคอมพิวเตอรเบื้องตน PHP, HTML5, JAVA, Python
(5) ความรูเกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา และดูแลฐานขอมูล
(6) ความรูเกี่ยวกับดาน Big data / ระบบ Cloud / AI
(7) ความรูเกี่ยวกับชุดคําสั่งปฏิบัติการ และชุดคําสั่งสําเร็จรูป
(8) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560
(9) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
(10) ความรูเกี่ยวกับธรรมาภิบาลขอมูล
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ทดสอบเพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง โดยการสอบสั ม ภาษณ และสอบปฏิ บั ติ
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู ความสามารถ
(2) สมรรถนะ
(3) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
(4) สอบปฏิบัติ ดังนี้
(4.1) ความรูเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูล
(4.2) ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล
(4.3) ความรูเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและการทํางานชุดคําสั่งระบบคอมพิวเตอร

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

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

1.6 ตําแหนงนักวิทยาศาสตร

กลุมงานบริหารทั่วไป

จํานวนตําแหนงวาง 2 อัตรา ดังนี้
(1) กลุมมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะหดิน สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน
(กรุงเทพมหานคร)
(2) กลุมวิจัยกายภาพดิน สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน (กรุงเทพมหานคร)
ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
1. ทําหนาที่ผูชวยนักวิทยาศาสตรในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตรวจสอบสมบัติทางเคมีของดินสาเหตุ
ปญหาของดินและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมาตรการปรับปรุง และแกไขปญหาของดิน
2. ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ และในภาคสนาม และสามารถใชโ ปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
Microsoft
3. วิเคราะหตัวอยางน้ําตามรายการดังนี้ ออกซิเจนละลายน้ําไนโตรเจน ไนเตรด แอมโมเนียซัลเฟต
ฟอสเฟต คลอไรด คารบอเนตไบคารบอเนต ชวยนักวิทยาศาสตร วิเคราะหดิน พืช
4. ทํา หนา ที่ผูชว ยนักวิทยาศาสตรในการเตรีย มสารละลายชนิดตางๆ ในงานตรวจสอบวิเคราะห
ชนิด และปริมาณแรในดิน หิน หินผุ และดินในลักษณะธรรมชาติ โดยวิธีการทางจุลสัณฐาน
5. ทําหนาที่ผูชวยนักวิทยาศาสตร ในการวิเคราะหธาตุอาหารทั้งหมดในพืช ปุยและวัสดุปรับปรุงดิน
รวมทั้งงานเรงดวนในการรับรองมาตรฐานสินคาทางการเกษตร
6. ทําหนาที่ผูชวยนักวิทยาศาสตร และวิเคราะหงานเรงดวนที่ไดรับมอบหมายพิเศษ
7. วิเคราะห วิจัยดิน ในหองทดลอง ศึกษาวิจัย การกําหนดมาตรฐานการวิเคราะห
8. จัดทํา Web page เพื่อเผยแพรผลงาน และถายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห วิจัยและปรับปรุง
ฐานขอมูลดิน
9. ทําหนาที่ผูชวยนักวิทยาศาสตรในการศึกษา วิเคราะห วิจัยสมบัติทางกายภาพที่เกี่ยวกับดิน โครงสราง
ดิน ความชื้นในดิน การเคลื่อนที่ของน้ําในดิน ปริมาณน้ําที่เปนประโยชนตอพืช และความตองการน้ํา
ของพืช
10. วิเคราะหดิน น้ํา พืช และวัสดุปรับปรุงดินในหองปฏิบัติการและในหนวยปฏิบัติการเคลื่อนที่
11. สนับสนุนงานวิจัย งานสาธิต ทดสอบ ในดานดิน น้ํา พืช
12. ใหคําแนะนํา เผยแพรใหความรูแกเกษตรกร และบุคคลทั่วไป
13. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางดานการคัดแยกและทดสอบกิจกรรมของจุลินทรียเพื่อคัดเลือกจุลินทรีย ที่
เปนประโยชนทางการเกษตรสําหรับเพิ่มคุณภาพของปุยอินทรียและความอุดมสมบูรณของดิน
14. ปฏิ บั ติห น า ที่ ในการสํา รวจและเก็บ ตัว อยา งดิน และวัส ดุเ ศษพืช ในพื้น ที่การเกษตรเพื่อนํามา
คัดแยกจุลินทรียที่เปนประโยชนทางการเกษตร และสํ าหรับเปนฐานขอมูลจุลิ นทรียดินทาง
การเกษตรตามกลุมชุดดินของประเทศไทย
15. ศึกษาและวิจัยในดานคัดแยกประเภทจุลินทรียทางการเกษตรในขั้นตนและการแยกเชื้อจุลินทรีย
ใหบริสุทธิ์

-216. ศึกษา คนควา และวิจัยในดานการทดสอบกิจกรรมจุลินทรียดินเพื่อคัดเลือกจุลินทรียดินทาง
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับนําไปใชประโยชนเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน
17. ศึกษา วิจัย และพัฒนาในดานการขยายเชื้อจุลิน ทรียที่เ ปน ประโยชนทางการเกษตรเพื่อผลิต
ใหไดเปนหัวเชื้อจุลินทรียสําหรับผลิตเปนผลิตภัณฑสารเรงจุลินทรียตอไป
18. ปฏิบัติหนาที่ในดานการตรวจสอบวิเคราะหคุณสมบัติของเชื้อจุลินทรียที่เปนประโยชนทาง
การเกษตรรวมถึงการเก็บรักษาและการอยูรอดของเชื้อจุลินทรียเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
กิจกรรมของจุลินทรีย
19. ปฏิบัติงานดานการใหบริการขอมูล การจัดนิทรรศการ และการสาธิตเกี่ยวกับการผลิตและใช
ผลิตภัณฑสารเรงจุลินทรียของกรมพัฒนาที่ดินใหแกเกษตรกรหนวยงานภาครัฐเอกชน และบุคคลที่
เกี่ยวของทั่วไป
20. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
คาตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจาง

สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีวเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือในสาขาวิชาเกษตรศาสตร ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร
ทางปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางวิทยาศาสตรเกษตร ทางวิทยาศาสตร
การเกษตร ทางเคมีการเกษตร หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง ดั ง ต อ ไปนี้ โ ดยวิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหนาที่
ภารกิจ
(2) การวิเคราะห วิจัยพืช ปุย และการปรับปรุงบํารุงดิน และการใชปจจัยการผลิตทางการเกษตร
ที่เกี่ยวของกับกรมพัฒนาที่ดิน เปนตน
(3) ศึกษา วิเคราะห วิจัยสมบัติ ทางเคมี และกายภาพที่เกี่ยวของกับดิน โครงสรางดินและแรในดิน
(4) ผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษตกคางจากการทําการเกษตรตอสิ่งแวดลอม
(5) ความรูเกี่ยวกับปจจัยการผลิตทางการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน
(6) ความรูพื้นฐาน มาตรฐาน และความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ

-3หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ทดสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู ความสามารถ
(2) สมรรถนะ
(3) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ

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

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

1.7 ตําแหนงนักวิทยาศาสตร (ปฏิบัตงิ านศูนยวจิ ัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา) กลุมงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหนงวาง 1 อัตรา ดังนี้
(1) ศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา กองวิจัยและพัฒนาการ
จัดการที่ดิน
ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
1. ทําหนาที่ผูชวยนักวิทยาศาสตรในการศึกษา วิจัย ทดสอบในดานดิน น้ํา พืช และวัสดุปรับปรุงดิน
2. ทําหนาที่ผูชวยนักวิทยาศาสตรในการวิเคราะหตัวอยางดิน น้ํา พืช และวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อศึกษา
สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
3. ทําหนาที่ผูชว ยนักวิทยาศาสตรในการเตรีย มสารละลายชนิดตางๆ ในงานตรวจสอบวิเคราะห
ตัวอยาง
4. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป Microsoft
5. ปฏิบัติงานดานการใหบริการขอมูล ใหคําแนะนํา จัดนิทรรศการ เผยแพรใหความรูแกเกษตรกร
และบุคคลทั่วไป
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
คาตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจาง

สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีวเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือในสาขาวิชาเกษตรศาสตร ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร
ทางปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ทางการจัดการทรัพยากรดิน หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html

-2หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง ดั ง ต อ ไปนี้ โ ดยวิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหนาที่
ภารกิจ
(2) การวิเคราะห วิจัยพืช ปุย และการปรับปรุงบํารุงดิน และการใชปจจัยการผลิตทางการเกษตร
ที่เกี่ยวของกับกรมพัฒนาที่ดิน เปนตน
(3) ศึกษา วิเคราะห วิจัยสมบัติ ทางเคมี และกายภาพที่เกี่ยวของกับดิน โครงสรางดินและแรในดิน
(4) ผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษตกคางจากการทําการเกษตรตอสิ่งแวดลอม
(5) ความรูเกี่ยวกับปจจัยการผลิตทางการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน
(6) ความรูพื้นฐาน มาตรฐาน และความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ทดสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู ความสามารถ
(2) สมรรถนะ
(3) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
***************************

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

1.8 ตําแหนงเจาหนาที่แผนที่ภาพถาย

กลุมงานบริหารทั่วไป

จํานวนตําแหนงวาง 1 อัตรา ดังนี้
(1) กลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
(กรุงเทพมหานคร)
ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
1. รวมศึกษาวิเคราะหวิจัยและปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีการสํารวจการทําแผนที่และการผลิตขอมูล
ภูมิสารสนเทศ
2. ตรวจสอบและถายทอดแนวเขตปาไมถาวรตามมติ ครม.
3. จัดทําแผนที่การจําแนกประเภทที่ดินฉบับปรับปรุง
4. ปรับปรุงแผนที่การจําแนกประเภทที่ดินในระบบดิจิตอล
5. จัดเตรียมจัดเก็บและใหบริการขอมูลแผนที่ตนฉบับ
6. นําเขาตรวจสอบแกไขประสานงานขอมูลแนวเขตปาไมถาวรขอมูลแผนที่ลายเสนในระบบ
คอมพิวเตอร
7. จัดทําแผนที่แนวหลักเขตปาไมถาวรบนภาพออรโธสีมาตราสวน 1 : 4,000 1 : 25,000
8. รวมจัดทํารวบรวมขอมูล (Meta Data) ดานภาพถายทางอากาศภาพถายดาวเทียมและแฟมขอมูล
แผนที่ทุกประเภทเพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับบริการหนวยงานตางๆของกรมและกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
9. รวมจัดทํามาตรฐานขอมูลดานภูมิสารสนเทศและรวมจัดเก็บรวบรวมและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ
ดานภูมิศาสตรใหเปนปจจุบัน
10. รวมพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมการใชงานดานภูมิสารสนเทศ
คาตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจาง

สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

-2คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางภูมิศาสตร ทางภูมิศาสตรกายภาพ ทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตรพัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหนง ดั ง ตอ ไปนี้ โ ดยวิ ธี การสอบข อเขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหนาที่
ภารกิจ
(2) ความรูเรื่องเทคโนโลยีการสํารวจและการทําแผนที่
(3) ความรูดานการรังวัด ภาพถาย (Photogrammetry) และการสํารวจระยะไกล (Remote
Sensing)
(4) ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมการใชขอมูลดานภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ทดสอบเพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง โดยการสอบสั ม ภาษณ และสอบปฏิ บั ติ
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู ความสามารถ
(2) สมรรถนะ
(3) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
(4) สอบปฏิบัติการทําแผนที่
(4.1) ความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(4.2) การนําเขาและจัดทําฐานขอมูลภูมิศาสตร
(4.3) การจัดทําแผนที่ดวยโปรแกรมดานสารสนเทศภูมิศาสตร

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

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

1.9 ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร

กลุมงานบริหารทั่วไป

จํานวนตําแหนงวาง 1 อัตรา ดังนี้
(1) กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาที่ (กรุงเทพมหานคร)
ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
1. ศึ ก ษา วิ เ คราะห และจั ด เก็ บ ข อ มู ล เข า ในระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร
2. ดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ ใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน
3. ศึกษาและแกไขปญหาขอขัดของของการใชโปรแกรม
4. รวบรวมจัดทําขอมูลเกี่ยวกับแฟมขอมูล (Meta Data) และขอมูลแผนที่ และขอมูลดานระบบ
ภู มิศ าสตร เพื่ อ เป น ฐานข อ มูล สําหรับ การสืบ ค น และใหบ ริ การข อ มู ล และการปรั บ ปรุ งข อมู ล
ในระยะตอไป
5. ออกแบบและสรางฐานขอมูลใน Website ของหนวยงาน
6. จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ต า งๆ ของหน ว ยงาน และปรั บ ปรุ ง ฐานข อ มู ล ต า งๆ ให เ ป น ป จ จุ บั น เพื่ อ ใช
ในดานสารสนเทศ
7. จัดเตรียม / เรียบเรียง / วิเคราะหขอมูลในรูปดิจิตอลเพื่อใชในการดําเนินงาน
8. ประยุกตใช Software สําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลเฉพาะทาง
9. จั ด ทํ า โปรแกรมเพื่ อ ใช ใ นการวิ เ คราะห แ ละแสดงผล ฐานข อ มู ล เฉพาะที่ ผ ลิ ต เพื่ อ ใช ใ นการ
ปฏิบัติงาน
10. ติ ด ต อประสานงานด า นข อ มู ล สารสนเทศกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง ภายในและภายนอก
ออกแบบและสรางฐานขอมูลใน Website ศูนยปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดินและจัดทําขอมูล
ในรูป Website เพื่อจัดสงใหศูนยปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
11. จัดทํารวบรวม Meta Data งานวิชาการ จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส ปรับปรุงฐานขอมูล
บน Intranet ประสานงานดานขอมูลสารสนเทศกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประสานขอมูล
Call Center
12. ควบคุมดูแลโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบคอมพิวเตอร เพื่อใชในดานการนําเขา ประมวลผล
ปรับแก ปรับปรุง และผลิตแผนที่การจําแนกประเภทที่ดินและแผนที่ภาพถายออรโธสี
13. ศึกษา วิเคราะห จัดเก็บขอมูลดานการเงิน พัฒนาและดูแลระบบงานสารสนเทศดานการเงินการ
คลัง งบประมาณบัญชี พัสดุ
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

-2คาตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจาง

สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร
หรือทางคอมพิวเตอร
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง ดั ง ต อ ไปนี้ โ ดยวิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหนาที่ภารกิจ
(2) ความรูเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(3) ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรแมขาย และการบริหารจัดการคอมพิวเตอรแมขาย
(4) ความรูความสามารถดานการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของระบบและเครือขาย
(5) ความรูความสามารถดานการจัดการระบบจัดการฐานขอมูลบุคคล เงินเดือน คาจาง
(6) ความรูความสามารถดานการพัฒนาเว็บไซต
(7) ความรูดานระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการตาง ๆ
(8) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560
(9) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
(10) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ทดสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู ความสามารถ
(2) สมรรถนะ
(3) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
***************************

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

1.10 ตําแหนงนิติกร

กลุมงานบริหารทั่วไป

จํานวนตําแหนงวาง 1 อัตรา ดังนี้
(1) กลุมวินัย กองการเจาหนาที่ (กรุงเทพมหานคร)
ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
1. ปฏิบัติงานชวยงานนิติกรในงานวินัยขาราชการ การอุทธรณ การรองทุกข การพิทักษคุณธรรม
2. ปฏิบัติงานชวยนิติกรในงานกฎหมายพัฒนาที่ดิน งานเลขานุการของ คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
3. ศึกษา วิเคราะหกฎหมาย ระเบียบ กฎ มติคณะรัฐมนตรี
4. ตรวจราง พิจารณาสัญญา
5. สรุปสํานวนการสอบสวนขอเท็จจริงทางละเมิด และทางแพง
6. พิจารณาเสนอความเห็นงานคดีแพง - ละเมิด - อาญา
7. ปฏิบัติงานดานที่ดิน และที่ราชพัสดุ
8. ประสานงานดานคดีความกับธุรการศาล และอัยการ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
คาตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจาง

สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html

-2หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง ดั ง ต อ ไปนี้ โ ดยวิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหนาที่
ภารกิจ
(2) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551
(3) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551
(4) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(5) ความรูเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
(6) ความรูเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา
(7) กฎ ก.พ. และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวของกับวินัย การรักษาวินัยการอุทธรณ และการรองทุกข
การพิทักษคุณธรรม
(8) ความรู เ กี่ ย วกั บ พระราชกฤษฎี กาว าด วยหลั กเกณฑ และวิ ธี การบริ ห ารกิ จการบ านเมื องที่ ดี
พ.ศ. 2546
(9) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
(10) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
(11) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
(12) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. พ.ศ. ๒๕๓๙
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ทดสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู ความสามารถ
(2) สมรรถนะ
(3) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ

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

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

1.11 ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ (ปฏิบัตงิ านศูนยวจิ ัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา) กลุมงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหนงวาง 1 อัตรา ดังนี้
(1) ศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา กองวิจัยและพัฒนาการ
จัดการที่ดิน
ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการงานสารบรรณ
2. รับ-สงหนังสือดวยระบบสารบรรณอิเลคทรอนิค
3. แจงเวียนหนังสือถึงหนวยงานตางๆ
4. จัดเก็บเอกสารและรายงานตางๆ และงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5. แจกจายสารเรงใหแกเกษตรกรทั่วไป
คาตอบแทน

11,280 บาท

สิทธิประโยชน

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจาง

สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี ทางพาณิชยการ หรือทางเลขานุการ
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะตํ า แหน ง ดั ง ต อ ไปนี้ โ ดยวิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ภารกิจกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
(3) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(4) ความรูเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
(5) ความรูเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม

-2หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ทดสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู ความสามารถ
(2) สมรรถนะ
(3) บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
***************************

