
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

ในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นายชางโยธาปฏิบัติงาน 
และนายชางสํารวจปฏิบัติงาน 

 
 
 
  ดวยกรมพัฒนาท่ีดินจะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
ในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นายชางโยธาปฏิบัติงาน และนายชาง
สํารวจปฏิบัติงาน  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 17 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2556  
เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนท่ีจะไดรับ 
หนวยท่ี 1 ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) 
 อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท 
หนวยท่ี 2  ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน 
 อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท 
หนวยท่ี 3 ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน   
 อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท 
ท้ังนี้ อัตราเงินเดือนใหเปนไปตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งท่ี 

3/2554 เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2554 ไดกําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการใหขาราชการ
ไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือนของกรมพัฒนาท่ีดิน หรือท่ี ก.พ. จะกําหนด  

2.  จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก 
 หนวยท่ี 1  ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) บรรจุครั้งแรก 
จํานวน 2 อัตรา  
 หนวยท่ี 2  ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา  
 หนวยท่ี 3  ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา  
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3.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
 ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบแขงขันของแตละตําแหนง  

แนบทายประกาศนี ้

 4.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
4.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้ 

ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 
(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
(3)   เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
ข.  ลักษณะตองหาม 

(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ. 
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(6) เปนบุคคลลมละลาย 
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
(9) เป นผู เ คย ถูกลง โทษให ออก  หรื อปลดออก  เพราะกระ ทําผิ ดวิ นั ย 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(10)  เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ

ตามหนวยงานของรัฐตามกฎหมายอ่ืน 
(11)  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน 

ในหนวยงานของรัฐ 
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 ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน ซ่ึงมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม 
(8) หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม 
ตาม (10) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี สําหรับผูท่ีมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิ 
สมัครสอบแขงขันได แตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแขงขันไดตอเม่ือ 
พนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว 

 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 

4.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
  ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบแขงขันของแตละตําแหนง 

แนบทายประกาศนี ้

5.  การรับสมัครสอบ  
 5.1   ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
 5.2   ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 ตําแหนง เม่ือเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลง
แกไขไมได 

5.3 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี 29 มีนาคม 2564
ถึงวันท่ี 26 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด ดังนี้  
 (1)   ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ีเว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ  
“รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาท่ีดิน”  
 (2) ใหผูสมัครสอบเลือกหัวขอยอย “อับโหลด (upload) รูปถาย” โดยกรอก 
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ืออัปโหลด (upload) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา 
ถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟลเปน .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB) 
รูปถายท่ีอัปโหลดจะปรากฏบนใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ  
 (3) ใหผูสมัครสอบกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน  
 (4) ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ใหโดยอัตโนมัติ  ใหผูสมัครพิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 
1 แผน หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบไฟลลงในสื่อบันทึกขอมูล  
  ในกรณีท่ีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัคร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถ
แกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกท่ีสมบูรณแลวได 
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๕.4 การชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชําระได ๓ ชองทาง คือ 
  (๑)  การชําระเงินผานทางเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
(Teller Payment) 
  ใหผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงินตามขอ 5.3 (4) ไปชําระเงินท่ี
เคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตวันท่ี 29 มีนาคม 2564  
ถึงวันท่ี 27 เมษายน 2564 ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวดวย  
ท้ังนี้ ผูสมัครตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบวาไมถูกตองใหรีบติดตอ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาท่ีชําระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท่ีชําระเงิน 
 (๒) การชําระเงินผานทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) 
  ผูสมัครสอบซ่ึงมีบัญชีธนาคารกรุงไทยท่ีไดลงทะเบียน (register) ขอใช
บริการ Krungthai NEXT แลว สามารถเลือกชําระเงินผานการสแกนรหัสคิวอาร (QR Code) โดยชําระเงินได
ตั้งแตวันท่ี 29 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 27 เมษายน 2564 ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. และใหพิมพหนายืนยัน
การชําระเงินจากระบบเก็บไวเปนหลักฐานดวย 
 (๓)  การชําระเงินผานทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
          ผูสมัครสอบท่ีมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สามารถ
เลือกชําระเงินผานเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยนําแบบฟอรมการชําระเงินจาก
ระบบไปทํารายการชําระเงินผานเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ 
“บริการอ่ืนๆ” เลือก “ชําระคาบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค อ่ืนๆ” และเลือก “กรมพัฒนา
ท่ีดิน” โดยใหปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีระบบกําหนดไว โดยสามารถชําระเงินไดตั้งแต วันท่ี 29 มีนาคม 2564  
ถึงวันท่ี 27 เมษายน 2564 ภายในเวลา 22.00 น. และใหเก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย  

5.5   คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบดวย 
   (1)  คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท 
   (2)  คาธรรมเนียมธนาคาร และคาบริการอินเทอรเน็ต คิดสูงสุดไมเกินจํานวน  

30 บาท ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับชองทางการชําระเงิน 
ท้ังนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เม่ือชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัคร

สอบเรียบรอยแลว และเม่ือสมัครสอบและชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบตามขอ ๕.4 แลว จะไม
คืนเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

5.6 ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ 

5.7 พิมพบัตรประจําตัวสอบ ตั้งแตวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป 
 เม่ือกรมพัฒนาท่ีดินประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแลว ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ี

เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
ในกรมพัฒนาท่ีดิน” เพ่ือพิมพบัตรประจําตัวสอบ พรอมลงลายมือชื่อ และนําไปแสดงตอเจาหนาท่ีคุมสอบใน
วันสอบขอเขียน หามติดรูปถาย ใชเฉพาะรูปท่ีอัปโหลด (upload) เทานั้น 

 
 

/ ท้ังนี้… 
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ท้ังนี้  บัตรประจําตัวสอบถือเปนเอกสารสําคัญท่ีตองนําไปแสดงตนเพ่ือใชใน
การเขาหองสอบ หากไมมีบัตรประจําตัวสอบจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ และแมวามีบัตรประจําตัว
สอบ แตหากรูปถายท่ีปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ 5.3 (2) ใหถือ
เปนความบกพรองของผูสมัครสอบ และจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบเชนเดียวกัน 

6.  เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
 6.1   ในการสมัครสอบครั้งนี้ผูสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
 6.2   ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 ตําแหนง เม่ือเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลง
แกไขไมได 
 6.3   ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบ ในขอ 4.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี 26 เมษายน 2564 ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ัน
ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเปนเกณฑ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต 
http://203.21.42.34/acc/index.html  
 6.4   การสมัครสอบตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน  
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 

 6.5   ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง  
ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซ่ึงผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม กรมพัฒนาท่ีดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ท้ังนี้ ในกรณีผูสมัคร
ยื่นเอกสารปลอมกรมพัฒนาท่ีดินจะดําเนินการทางคดีอาญาตอไปดวย 
  และกรณีเลขประจําตัวประชาชนท่ีใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐาน 
การแสดงตนเพ่ือเขาหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผูสมัคร
สอบไมตรงกับขอมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเขาหองสอบ ผูสมัครตองมีหลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกใหไป
ยืนยัน มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิเขาหองสอบ 

7.  การประกาศรายช่ือผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 กรมพัฒนาท่ีดิน จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบแขงขันในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564  ทางเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th 
เลือกหัวขอ “สมัครงานกรมพัฒนาท่ีดิน” หรือเขาท่ีเว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ  
“รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาท่ีดิน” 

 

/ 8. หลักสูตร... 
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8. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน 
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันแบงออกเปนความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 

และความเหมาะสมกับตําแหนง  ดังนี้ 
8.1   ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  คะแนนเต็ม  200 คะแนน 
     ผูสมัครสอบในตําแหนงใดตองสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง

นั้นตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบแขงขันแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี ้
 8.2 ความเหมาะสมกับตําแหนง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ 
ท้ังนี้ อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชน
ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเปน
ของตําแหนง 

 ท้ังนี้  จะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะ
ตําแหนงกอน และเม่ือสอบผานการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงแลว  
จึงจะมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ในภายหลัง  โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขาสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ทางเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ 
“สมัครงานกรมพัฒนาท่ีดิน” หรือเขาท่ีเว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัคร
สอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาท่ีดิน” 

9. หลักฐานท่ีตองนํามาในวันสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ)   
(1) ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเตอรเน็ต พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
(2) สําเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 

(Transcript of Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงท่ีสมัคร
สอบแขงขัน โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวน 
อยางละ 2 ฉบับ 

ท้ังนี้  ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตร หรือ 
ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบแขงขัน คือวันท่ี 26 เมษายน 2564 ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษา
ดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได ก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ี
สําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปด
รับสมัครมายื่นแทน 

(3) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  
(ในกรณี ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

(4) สํา เนาหนั งสือรับรองผลการสอบผานความรู ความสามารถท่ัวไป  
ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับท่ีสมัครสอบ หรือสูงกวา จํานวน 1 ฉบับ 

/ ท้ังนี้... 
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ท้ังนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ 
ลงลายมือช่ือ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารทุกหนา  

อนึ่ง  กรณีท่ีตรวจพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาท่ีดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผู
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง หรือเรียกรองใดๆ 
ท้ังสิ้น 

10. เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได ตองเปนผูสอบไดคะแนนในการสอบแขงขันเพ่ือวัด
ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และการสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ
ตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 

 11. การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 
 กรมพัฒนาท่ีดินจะประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนน
รวมของการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงและการสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสม
กับตําแหนงสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนการสอบแขงขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนการสอบแขงขันเพ่ือวัด
ความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก ใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
 การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได จะข้ึนบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวันข้ึนบัญชี 
แตถามีการสอบแขงขันในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบ
แขงขันไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

 12. การบรรจุและแตงตั้ง 
 12.1 ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันได 
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามท่ีระบุไวในขอ ๑ 

 12.2 ผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการตองอยูปฏิบัติงานภายใน
กรมพัฒนาท่ีดินเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป โดยหามโอนไปสวนราชการอ่ืน เวนแตลาออกจากราชการ 

 12.3 กรมพัฒนาท่ีดินไมประสงคท่ีจะรับโอนผูสอบแขงขันไดท่ีเปนขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภทไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการสอบแขงขันดวยความเสมอภาค โปรงใส และยุติธรรม ดังนั้น 
หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบแขงขันได หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาได
หลงเชื่อและแจงใหอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินทราบดวย 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี    19   มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 (ลงนาม)       เบญจพร  ชาครานนท 

 (นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

สําเนาถูกตอง 

 

(นายสันธิษณ  ดิษฐอําไพ) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   19   มีนาคม  2564) 

 
 

หนวยท่ี 1 ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) 

จํานวนตําแหนงวาง   2  อัตรา  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับดานการติดตามผลการดําเนินงานดวยโปรแกรมประยุกตทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนําความรูหรือเทคนิคทางวิชาการมาใชเก่ียวกับการประเมินผลโครงการฯ และการจัดทําแผนงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมท้ังจัดทําฐานขอมูล ติดตามผลการดําเนินงาน ประสานงานดานนโยบายและแผน ไปสูการปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับภารกิจหลักของกรม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา เพ่ือเรงรัดผลการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรกรม ใหมีความถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามแนวทางท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

(1) ศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหและพัฒนาระบบการติดตามงานของกรมในการ
กําหนดรูปแบบและวิธีการติดตามงาน เพ่ือเรงรัดผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรกรม 
โดยมีการจัดทําระบบบริหารจัดการและติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ดวยโปรแกรมประยุกต
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ใหสามารถนําผลการรายงานมาใชประโยชนและนําเสนอผูบริหารไดทันตอ
เหตุการณ และชวยลดข้ันตอนการทํางานใหกระชับรวดเร็วยิ่งข้ึน 

(2) ศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหและจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป และ
รายงานผลการปฏิบัติงานทางระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามและประเมินผล (EvMIS) พรอมสนับสนุนขอมูล
ใหกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(3) ศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหและวิจัยเพ่ือประเมินผลความสําเร็จและผลกระทบ
ของแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรท่ีดินของกรม พรอมท้ังเสนอปญหา
อุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะในการดําเนินงาน เพ่ือใหผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุง
พัฒนาโครงการใหสอดคลองกับสถานการณ หรือวัตถุประสงค 

(4) ศึกษา รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรท่ีดินของกรม เพ่ือใชในการวัดผลสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกรม และประเมินผลโครงการตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 (5) ศึกษา รวบรวมขอมูล และวิเคราะหเพ่ือกําหนดตัวชี้วัดและสนับสนุนขอมูลผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือวัดระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามเปาหมายของแผนปฏิบัติงานของหนวยงานท่ี
ผูบริหารกํากับดูแล 

 
 

/ (6)  ศึกษา… 
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(6) ศึกษา รวบรวมขอมูล และวิเคราะหความสําเร็จการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณโดยใชเครื่องมือ PART (Performance Assessment Rating Tool) 

(7) ศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะห และจัดทําแผนงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โครงการขยายผล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงรวมท้ัง
ประสานงานดานนโยบายและแผนนําไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับภารกิจหลักของกรม 

(8) ศึกษา รวบรวมขอมูล และจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานโครงการ 

(9) ศึกษา รวบรวมขอมูล และวิเคราะหกรอบวงเงินประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โครงการขยายผลอันเนื่อง มาจากพระราชดําริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป และจัดสรรงบประมาณลงสูหนวยงานปฏิบัติ 

(10) ศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะห และติดตามผลการดําเนินงาน ปญหาและ
อุปสรรคของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตรกรม ใหผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณเปนไปตาม
แผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดและบรรลุวัตถุประสงค 

(11) ประสาน วางแผน สนับสนุน และรวมดําเนินงานกับหนวยงานภายในกรม 
ท่ีเก่ียวของกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
โครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การดําเนินงานตางๆ จากสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(12) จัดทําแผนแมบทและแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการ
ขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมกับศูนยศึกษาฯ ท่ีกรมเปน
หนวยงานหลัก และศูนยศึกษาฯ อ่ืนๆ 

(13) ประสานการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการขยายผล
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในกรม และ
หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

(14) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 2. ดานการวางแผน 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 3. ดานการประสานงาน 
(๑) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือให

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

/ 4. ดานการ… 
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 4. ดานการบริการ 
(๑) รวบรวมขอมูล เพ่ือเผยแพรและถายทอดองคความรูท่ีเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน 

โครงการระบบการติดตามงานของกรมฯ และโครงการตาง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรท่ีดิน เพ่ือเรงรัดผลการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรกรม 

(๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานนโยบายและ
แผน เพ่ือแกปญหาในการปฏิบัติงานของโครงการตาง ๆ 

(3) ประสานและมีสวนรวมในการใหคําแนะนําความรูดานวิชาการ ดานการติดตาม
และประเมินผล 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 

(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. 
ในระดับปริญญาโท  

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1) ความรูเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) 

(2) ความรูเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
พ.ศ. 2564) แผนปฏิรูปดานการเกษตร ทรัพยากรดินและท่ีดิน 

(3) ความรูเก่ียวกับนโยบายภารกิจหลักของสวนราชการ แผนพัฒนาทรัพยากรท่ีดิน 
แผนพัฒนาการเกษตรในระดับกรม กระทรวงฯ และระดับชาติ 

(4) ความรูเก่ียวกับระบบราชการ 4.0 
(5) ความรูเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(6) ความรูเก่ียวกับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(7) ความรูในการวิเคราะหจัดทํานโยบายแผนงาน โครงการ งบประมาณ 
(8) ความรูในการวิเคราะหติดตามและประเมินผลโครงการ 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   19   มีนาคม  2564) 

 
 

หนวยท่ี 2  ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน 

จํานวนตําแหนงวาง   2  อัตรา  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานชางโยธา ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอนและวิธีการท่ีชัดเจน เพ่ือใหการสํารวจและทําแผนท่ี
ถูกตองรวดเร็วตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

 (1) สํารวจและจัดทําแบบแปลนงานระบบอนุรักษดินและน้ํา งานแหลงน้ํา เพ่ือใหการ
สํารวจและจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําถูกตองตามหลักปฏิบัติการและมีประสิทธิภาพ 

(2) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมการกอสรางของหนวยงานเพ่ือใหถูกตอง
ตามหลักวิชาการและเปนไปตามแผนงาน งบประมาณท่ีกําหนดไว 

(3) ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) ถอดแบบ เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุท่ีใชตามหลักวิชาชาง เพ่ือประมาณราคาคา
กอสราง 

(5) รวบรวมและจัดเก็บขอมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห วิจัยในงานดานชาง 

 2. ดานการบริการ 
(1) ใหคํา แนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเก่ียวกับงานโยธาท่ีตนมีความรับผิดชอบแก

ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ี
สนใจไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 

(2) ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนท่ัวไป  
เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงานและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการกอสราง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางกอสราง  

(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกวา 

ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี และภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 (2)   ความรูในการสํารวจเพ่ือการออกแบบ เขียนแบบ - ถอดแบบ การกอสราง 
 (3)   ความรูในการบํารุงรักษาโครงการกอสรางตางๆ 
 (4)   ความรูในการควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุงและซอมแซม 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   19   มีนาคม  2564) 

 
 

หนวยท่ี 3  ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน 

จํานวนตําแหนงวาง   2  อัตรา  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานชางสํารวจ ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอนและวิธีการท่ีชัดเจน เพ่ือใหการสํารวจและทําแผนท่ี
ถูกตองรวดเร็วตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

 (1) สํารวจและจัดทําแผนท่ีระดับขอบเขตและการถือครองท่ีดินอยางละเอียดเพ่ือใชใน
การวางแผนการใชท่ีดินระดับไรนา 

(2) สํารวจ ออกแบบ และควบคุมการกอสรางของหนวยงานเพ่ือใหถูกตองตามหลัก
วิชาการและเปนไปตามแผนงาน งบประมาณท่ีกําหนดไว 

(3) จัดทําขอมูลจําแนกประเภทท่ีดิน เพ่ือใหขอมูลประกอบการวางแผนการใชท่ีดิน
ระดับไรนา 

(4) สํารวจและซอมแซมโครงขายหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน เพ่ือใหทราบและ
รายละเอียดการใชประโยชนใหเปนไปตามหลักวิชาการสํารวจรังวัด 

(5) ตรวจสอบแนวเขตปาไมถาวรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
(6) จัดทําขอมูลแผนท่ี ประกอบสวนของแผนท่ี ผลิตแผนท่ีตนแบบ เพ่ือใชในงาน

อนุรักษดินและน้ํา 

 2. ดานการบริการ 
ใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับงานดานสํารวจออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ํา  

งานแหลงน้ํา แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดรับทราบขอมูลความรูตางๆ 
และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการกอสราง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางกอสราง  

(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกวา 

ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html 
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 

(2)  ความรูเก่ียวกับ 
- ดานแผนท่ี การจัดทําขอมูลแผนท่ี 
- การสํารวจ การสํารวจรังวัด และจัดทําแผนท่ีระดับขอบเขตและการถือครองท่ีดิน 
-   การสํารวจและซอมแซมโครงขายหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน 
-   การสํารวจเพ่ือการออกแบบ เขียนแบบ - ถอดแบบ 
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