
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

ในตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ  
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ และนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 
 
 
  ดวยกรมพัฒนาท่ีดินจะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
ในตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร
ปฏิบั ติการ และนักจัดการงาน ท่ัวไปปฏิบั ติการ  ฉะนั้ น  อา ศัย อํานาจตามความในมาตรา  53  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 17 
ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศ
รับสมัครสอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนท่ีจะไดรับ 
หนวยท่ี 1 ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ  
 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 
หนวยท่ี 2 ตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 
หนวยท่ี 3 ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ  

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 
หนวยท่ี 4 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 
หนวยท่ี 5 ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 

ท้ังนี้ อัตราเงินเดือนใหเปนไปตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งท่ี 
3/2554 เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2554 ไดกําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการใหขาราชการ
ไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือนของกรมพัฒนาท่ีดิน หรือท่ี ก.พ. จะกําหนด  

2.  จํานวนตําแหนงวางบรรจคุรั้งแรก 
 ตามท่ีระบุในรายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
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3.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
 ตามท่ีระบุในรายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 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   
ตามท่ีระบุในรายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

5.  การรับสมัครสอบ  
 5.1   ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
 5.2   ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 ตําแหนง เม่ือเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลง
แกไขไมได 

5.3 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564
ถึงวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด ดังนี้  
 (1)   ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ีเว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ  
“รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาท่ีดิน”  
 (2) ใหผูสมัครสอบเลือกหัวขอยอย “อัปโหลด (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 1 ธันวาคม 2564  
ถึงวันท่ี 24 ธันวาคม 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 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 24 ธันวาคม 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 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 
24 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 22.00 น. และใหเก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย  

5.5   คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบดวย 
   (1)  คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 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 6 มกราคม 2565 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 23 ธันวาคม 2564 ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ัน
ปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาเปนเกณฑ 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 6 มกราคม 2565  ทางเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th 
เลือกหัวขอ “ขาวรับสมัครงาน” 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

นั้น ตามท่ีระบุในรายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
 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 
“ขาวรับสมัครงาน” หรือเขาท่ีเว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาท่ีดิน” 

9. หลักฐานท่ีตองนํามาในวันสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ)   
(1) ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเตอรเน็ต พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
(2) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 

Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงท่ีสมัครสอบแขงขัน โดยตอง
สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ 

ท้ังนี้  ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปน
เกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบแขงขัน คือ
วันท่ี 23 ธันวาคม 2564 ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได  
ก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน 

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

(4) สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานความรูความสามารถท่ัวไป 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 กรมพัฒนาท่ีดินไมประสงคท่ีจะรับโอนผูสอบแขงขันไดท่ีเปนขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภทไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการสอบแขงขันดวยความเสมอภาค โปรงใส และยุติธรรม ดังนั้น 
หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบแขงขันได หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาได
หลงเชื่อและแจงใหอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินทราบดวย 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี    23    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

(ลงนาม)            เบญจพร  ชาครานนท 

 

 

(นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน สําเนาถูกตอง 

 

 
(นายสันธิษณ  ดิษฐอําไพ) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   23  พฤศจิกายน 2564) 

 
 

หนวยท่ี 1 ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ    

จํานวนตําแหนงวาง   2  อัตรา  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับดานวินัยขาราชการ การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ การรองทุกข การพิทักษระบบ 
คุณธรรม การเสริมสรางและพัฒนาขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางใหมีวินัย ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในกลุมวินัย กองการเจาหนาท่ี เพ่ือใหการดําเนินงานมีความถูกตอง ครบถวน 
และเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

(1)  ศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห การตอบขอหารือ วินิจฉัยปญหาทางกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกับระเบียบของทางราชการ ควบคุม ดูแล และใหคําแนะนําเก่ียวกับขอมูล ถอยคํา ขอเท็จจริง เพ่ือการ
ดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ การรองทุกข การพิทักษระบบคุณธรรม การวินิจฉัยหรือการแกปญหานั้นๆ  
มีความถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

(2) ศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห ดําเนินการ เก่ียวกับการปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบตางๆ ในกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ถูกตอง และเปนธรรมตอทุกฝาย 

(3) ศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล แสวงหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และใหความเห็นท้ัง
ในขอกฎหมาย ขอเท็จจริง ในการสอบสวนและการดําเนินการเรื่องใดๆ เก่ียวกับวินัยขาราชการ การรองทุกข 
การพิทักษระบบคุณธรรม การดําเนินการทางคดีของกรมพัฒนาท่ีดิน เปนตน 

(4) ศึกษา ดําเนินการเก่ียวกับการสอบสวนหาสาเหตุการตายของขาราชการและ
ลูกจาง เพ่ือพิจารณาจายเงินบําเหน็จบํานาญ 

(5) สรางและพัฒนาวิธีการตางๆ เก่ียวกับการเสริมสรางและพัฒนาขาราชการ 
พนักงานราชการและลูกจางใหมีวินัย 

6) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหกลุมวินัย
กองการเจาหนาท่ี ในภาพรวมบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 2. ดานการวางแผน 
  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
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 3. ดานการประสานงาน 
(1)  ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือสรางความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
(2)  ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4. ดานการบริการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานกฎหมายแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความ

เขาใจในขอกฎหมายท่ีเปนปญหา และใหความรูถึงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของและเปนประโยชนกับการดําเนินงาน
ของบุคคลหรือหนวยงานดังกลาว 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร และ  

(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา 

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

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียนเก่ียวกับ
ความรู ดังตอไปนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  

(1) บทบาทหนาท่ี และภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 
(2)   ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพง 
(3) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(4) พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(5)  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 
(6)   พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 และ กฎ ประกาศ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของ 
(7) กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
(8) งานดานกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ งานนิติกรรมและสัญญา  

 

http://203.21.42.34/acc/index.html


รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   23   พฤศจิกายน 2564) 

 
 

หนวยท่ี 2 ตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ    

จํานวนตําแหนงวาง   1  อัตรา  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพัสดุ ภายใตการกํากับ แนะนําตรวจสอบของผูบังคับบัญชา กลุมพัสดุ กองคลัง เพ่ือให
การบริหารจัดการสินทรัพยของกรมพัฒนาท่ีดิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบยีบท่ีกําหนดไว 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

(1)  ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและบริหารสัญญาใหถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางของกรมพัฒนาท่ีดิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองและระเบียบท่ีกําหนดไว 

(2) ดําเนินการพิจารณาเลิกสัญญา การขอหยุดงาน การตออายุสัญญา ควบคุมติดตาม
หลักคํ้าประกันสัญญา และหลักคํ้าประกันซองประกวดราคา พิจารณาตรวจสอบขอรองเรียนตางๆ ของภาครัฐ
และเอกชนตลอดจนใหบริการรับรองคุณสมบัติแกผูรับจาง เพ่ือใหการบริหารสัญญา เปนไปอยางถูกตองตาม
ระเบียบท่ีกําหนดและรวดเร็ว 

(3) ดําเนินการบันทึกการสราง PO (ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง/สัญญา) รวมถึงการตรวจรับงาน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เพ่ือรอการเบิกจายเพ่ือใหการจัดซ้ือ
จัดจางของกรมพัฒนาท่ีดิน เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนดไว 

(4) ใหคําแนะนําเปนท่ีปรึกษาและชวยแกไขปญหาการปฏิบัติงานดานจัดซ้ือจัดจาง
และบริหารสัญญาในระบบ e-GP ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานพัสดุของกรมพัฒนาท่ีดิน 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนดไว 

2. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 
(๑) ประสานงานดานการเงิน การคลัง กับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและ

ภายนอกกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือสนับสนุนใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่นและเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลและขอเท็จจริง ดานการเงิน การคลัง และ

การพัสดุแกบุคคลและหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองในการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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4. ดานการบริการ 
(1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ท่ีตนมี

ความรับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบ
ขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ
ท่ีเก่ียวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร และ 

(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา  

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

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียนเก่ียวกับ
ความรู ดังตอไปนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)   
 (1) บทบาทหนาท่ี และภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 (2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

(3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕60  
(4) ระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS : Government Fiscal 

Management information System) 
(5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใชรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
(6) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

http://203.21.42.34/acc/index.html


รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   23   พฤศจิกายน 2564) 

 
 

หนวยท่ี 3 ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ    

จํานวนตําแหนงวาง   2  อัตรา  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับดานเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา
ในกลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน และกลุมวางแผนการใชท่ีดิน 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจสังคม กําหนดความเหมาะสมปลูก
พืชเศรษฐกิจ การวางแผนการใชท่ีดิน การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน การพัฒนาพ้ืนท่ีทางการเกษตรและ
วัตถุประสงคอ่ืนๆ และการวางแผนการใชท่ีดินเหมาะสมทางดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพืช
เศรษฐกิจและสามารถสงเสริมใหมีการใชประโยชนท่ีดินทางการเกษตรใหเหมาะสม และปฏิบัติงานหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

(1) รวมศึกษา สํารวจ วิเคราะห การจัดทําโครงการดานเศรษฐกิจท่ีดิน ประเภทการใช
ประโยชนท่ีดินทางการเกษตร ตนทุนและผลตอบแทนดานการเกษตร ปญหาและทัศนคติของชุมชนหรือ
เกษตรกร ฯลฯ งานกําหนดความเหมาะสมปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดตาม
นโยบาย และสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

(2) รวมศึกษา สํารวจ วิเคราะหขอมูล โครงการดานเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสนับสนุน
การจัดทําแผนการใชท่ีดินตามนโยบายการใชท่ีดินในระดับตาง ๆ ไดแก ระดับประเทศ ระดับภาคเขต ระดับ
ลุมน้ํา ระดับจังหวัด และอ่ืนๆ เปนตน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ เปนไปตามเปาหมาย 
นําไปใชไดตามวัตถุประสงคและใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(3) รวมศึกษาวิจัย ในการจัดทําขอมูลการประเมินผลผลิต และแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการผลิตเพ่ือเปนแนวทางการผลิตดานการเกษตร 

(4) ศึกษา สํารวจ วิเคราะห ขอมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือนําขอมูลมา
ประกอบใชในการวางแผนการใชท่ีดินระดับไรนาหรือพัฒนาท่ีดินในรูปแบบตางๆ 

(5) จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศของหนวยงานในพ้ืนท่ีตลอดจนวิเคราะหสนับสนุนผลิต
และใหบริการขอมูลสารสนเทศดานการพัฒนาท่ีดินเพ่ือสามารถนําขอมูลไปใชในการกําหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรดินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหกลุมเศรษฐกิจท่ีดินทาง
การเกษตร กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน และกลุมวางแผนการใชท่ีดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4  
ในภาพรวมบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. ดานการวางแผน 
(1) รวมวางแผนการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายตามแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ

รวมกันของหนวยงานหรือรวมดําเนินโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายมุงสูผลสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนด 

(2) รวมติดตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชประโยชนในท่ีดินใหเปนไปใน
ทิศทางท่ีถูกตอง ทันสมัยและมีประสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลง 

(3) รวมศึกษาและคนควางานวิจัยดานเศรษฐกิจท่ีดิน สํารวจและวิเคราะหขอมูล
เศรษฐกิจสังคมตามนโยบายของกรมฯ และประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือปฏิบัติงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกร 

(4) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 3. ดานการประสานงาน 

(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือให
เกิดความรวมมือบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

(2) รวมชี้แจงใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลการใชประโยชนในท่ีดิน ขอเท็จจริงทาง
การเกษตร แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 
(1) ใหขอมูลและคําแนะนํา ทางดานเก่ียวกับเศรษฐกิจท่ีดิน ประโยชนในการใชท่ีดิน 

ตนทุนผลตอบแทนจากการใชประโยชนท่ีดินแกหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
(2) รวมดําเนินการวิจัยและพัฒนาการใหขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศดานเศรษฐกิจ

ท่ีดินและประโยชนในการใชท่ีดิน ใหสะดวกตอการเรียกใชเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค 
(3) ใหความชวยเหลือทางวิชาการเศรษฐกิจแกเกษตรกร ในการริเริ่มจัดตั้งหรือ

ปรับปรุงขยายกิจการดานเกษตรกร เพ่ือใหผูประกอบการสามารถริเริ่ม หรือขยายกิจการไดอยางราบรื่นและ
คํานึงถึงทิศทางเศรษฐกิจ 

(4) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ
ในดานเศรษฐศาสตร เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของกรมและประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงานหลักเกณฑ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจ ดานตาง ๆ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ และ 
 (2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา  

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

 

http://203.21.42.34/acc/index.html
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หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียนเก่ียวกับ
ความรู ดังตอไปนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 (1) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
นโยบายกรมพัฒนาท่ีดิน บทบาทหนาท่ีและภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 (2) การวิเคราะหเศรษฐกิจเบื้องตน และโดยเฉพาะเศรษฐกิจท่ีดิน 
 (3)   การใชแบบจําลองตางๆ เพ่ือการวิเคราะหและคาดการณการผลิตในดานการเกษตร 
 (4)   การจัดทํา ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในดานเศรษฐศาสตรเพ่ือใช 
ในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และการวิเคราะหโครงการทางดานการเกษตร 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   23   พฤศจิกายน 2564) 

 
 

หนวยท่ี 4 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ    

จํานวนตําแหนงวาง   4  อัตรา  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับดานวิเคราะหและวางระบบขอมูล ดานระบบเครือขายและคอมพิวเตอร ดานฐานขอมูล 
สารสนเทศ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในกลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล  
กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือใหการดําเนินงานการบริหารจัดการขอมูลมีประสิทธิภาพ  งานระบบเครือขายและคอมพิวเตอร ใหมีความ
พรอมในการใหบริการตลอดเวลา และการบริหารจัดการขอมูล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีประสิทธิภาพ 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

(1) รวมศึกษา วิเคราะห ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร ท้ังดาน Hardware/Software 
การสื่อสาร ใหสามารถรองรับสอดคลองเชื่อมโยงท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

(2) รวมจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการของกรมใหสอดคลอง
กับของชาติ เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณของกรมฯ 

(3) บริหารการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ืออํานวยการใหงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางราบรื่น 

(4) ศึกษา ออกแบบ วิเคราะห จัดหาและพัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูลดานการ
บริหาร การจัดการ และดานวิชาการ รวมท้ังพัฒนาและบริหารหองสมุดอิเล็กทรอนิกส เพ่ือพัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

(5) รวมจัดหา พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารตามแผนและ
งบประมาณดานสารสนเทศ ท้ังรูปแบบ Internet และ Intranet ใหเชื่อมตอกันอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) รับผิดชอบการซอมบํารุง ดูแลรักษาระบบเครื่องและควบคุมพัฒนาระบบ เชื่อมโยง
ขอมูลตางๆ ของกรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในระบบ Internet และ Intranet เพ่ือปองกันปญหา
การขัดของของระบบแมขายบริการ และทําใหเวลา Down Time มีปริมาณนอยท่ีสุด รวมท้ังเพ่ิมความม่ันคง
ใหกับระบบงานบริการของกรมฯ 

(7) รวมกําหนดระเบียบและมาตรฐานรหัสดัชนีแฟมขอมูลดานปฏิบัติงานระบบ
เครือขายในการกําหนด User/Password เพ่ือใหตรงตามขอกําหนดของมาตรฐานสากล และเพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศใหมีความม่ันคงและเชื่อถือได 

 (8) รวมจัดระบบการสื่อสาร โทรคมนาคม และงานวิทยุกระจายเสียง เพ่ือใหสามารถ
รองรับงานดานการประชาสัมพันธ งานบริการสื่อสารสําหรับหนวยงานตาง ๆ ภายในกรมฯ และงานการติดตอ
เชื่อมโยงโครงขายโทรศัพทพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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(9) รวบรวม จัดเก็บขอมูลและปรับปรุงขอมูลดานบริหารจัดการและวิชาการ ใหเปน
ปจจุบันเพ่ือเขาสูระบบเครือขายทาง Internet และ Intranet เพ่ือใหขอมูลท่ีไดมีความถูกตองแมนยํา 
มากท่ีสุด 

(10) ดําเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ เพ่ือให
ตรงตามความคาดหวังของสวนราชการและมีเนื้อหาสื่อสารท่ีถูกตอง 

 (11) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหกลุมวิเคราะหและวาง
ระบบขอมูล กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร และกลุมฐานขอมูลสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในภาพรวมบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

2. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 
(1) ประสานงานทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือให

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 
(1) ชวยจัดทําคูมือระบบและคูมือผูใช เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชใหสามารถใช

งานคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง 
(2) ดําเนินการฝกอบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงานท่ีพัฒนาแก

เจาหนาท่ีผูใชงาน หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
(3) ปฏิบัติงานรวมกับผูใชในการนําระบบไปใชในการปฏิบัติงานเพ่ือชวยเหลือผูใชหาก

มีปญหาหรือขอสงสัยในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี ้  
 (1) ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร และ 
 (2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา  

ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียนเก่ียวกับ
ความรู ดังตอไปนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   บทบาทหนาท่ี และภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 

(2)   ระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการตาง ๆ  
(3) การวิเคราะหออกแบบและจัดการระบบฐานขอมูล 
(4) ภาษาโปรแกรมอยางใดอยางหนึ่งท่ีใชในการพัฒนาระบบในระดับท่ีสามารถใชติดตอกับ

ฐานขอมูลประเภท MySQL , SQL Server  
(5) การเขียนชุดคําสั่งสําหรับระบบงานประยุกตดวยโปรแกรมภาษา เชน HTML, PHP, 

ASP, SQL Statement, Python 
(6) ระบบคอมพิวเตอรเครือขาย อุปกรณประกอบ และการจัดการระบบเครือขาย 
(7) กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล  
(8) ระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานไซเบอรและระบบเครือขาย 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   23  พฤศจิกายน 2564) 

 
 

หนวยท่ี 5 ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ    

จํานวนตําแหนงวาง   1  อัตรา  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการดานงาน 
สารบรรณ งานบริหารท่ัวไป งานจัดการประชุม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในฝาย 
บริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 เพ่ือสนับสนุนงานตางๆ ในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 ไดอยาง
รวดเร็วถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

(1) ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับขอมูล สถิติ เพ่ือทําสรุปรายงานสนับสนุนการบริหาร 
สํานักงานในดานตางๆ 

(2) ติดตามงานในสํานักงาน เชน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารแผน 
ปฏิบัติงานราชการ งานบริหารอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน เพ่ือใหสามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(3) กลั่นกรองเรื่องท่ีมีประเด็นเก่ียวกับกฎระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติ เพ่ือไมใหเกิด
ขอผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหาร 

(4) จัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการตางๆ โดยตองมีการเตรียมเอกสาร การ
นําเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานตางๆ เพ่ือใหการบริหารการประชุมหรืองานพิธีการตางๆ 
นั้นบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน 

(5) ติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก 
เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

(6) ปฏิบัติตามมติของท่ีประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนางานเพ่ือการรายงาน
และเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาตอไป 

(7) การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาวของหนวยงานกับสาธารณะชนผานระบบ
สารสนเทศ 

2. ดานการวางแผน 
มีสวนรวมในการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับกอง

หรือสํานัก เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
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3. ดานการประสานงาน 
(1) พัฒนาความสัมพันธดวยการนําเสนอแนวคิดภายในทีมงาน เพ่ือสรางความเขาใจ 

ท่ีดีรวมกัน 
(2) ใหคําแนะนําเบื้องตนเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหาร

ราชการท่ัวไป ใหแกสมาชิกในทีมงาน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือในหนวยงาน 

4. ดานการบริการ 
ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเรื่องเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ 

แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของไดทราบขอมูลและเกิดความเขาใจ 
ในงานและหนวยงาน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี ้  
 (1) ไดรับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา และ 
 (2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา  

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียนเก่ียวกับ
ความรู ดังตอไปนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 (1)   บทบาทหนาท่ี และภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 

(2) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
(3) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
(4) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
(5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
(6) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(7) การวิเคราะหและวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองคการ 

 


	5.3 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้

