(สําเนา)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ดวยกรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการสอบแขงขั นเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตํ า แหน งนิ ติ กรปฏิ บั ติ ก าร นั ก วิ ช าการพัส ดุ ป ฏิ บั ติ ก าร เศรษฐกรปฏิ บั ติ ก าร นัก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร
ปฏิ บั ติ ก าร และนั ก จั ด การงานทั่ ว ไปปฏิ บั ติ ก าร ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 53
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศ
รับสมัครสอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
หนวยที่ 1 ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
หนวยที่ 2 ตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
หนวยที่ 3 ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
หนวยที่ 4 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
หนวยที่ 5 ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
ทั้ ง นี้ อั ต ราเงิ น เดื อ นใหเ ปน ไปตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้ ง ที่
3/2554 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ไดกําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการ
ไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือนของกรมพัฒนาที่ดิน หรือที่ ก.พ. จะกําหนด
2. จํานวนตําแหนงวางบรรจุครั้งแรก
ตามที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศนี้
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ตามที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศนี้
4. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
4.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
(3) เป น ผู เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป น ผู เ คยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐ วิส าหกิจ หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) เป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามหนวยงานของรัฐตามกฎหมายอื่น
(11) เป น ผูเคยกระทําการทุจ ริตในการสอบเขารับ ราชการหรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
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(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม
(8) หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม
ตาม (10) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ สําหรับผูที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิ
สมั ค รสอบแข ง ขั น ได แต จ ะมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การบรรจุ เ ป น ขา ราชการพลเรื อนสามั ญ ที่ ส อบแข งขั น ได ต อ เมื่ อ
พนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศนี้

แกไขไมได

5. การรับสมัครสอบ
5.1 ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
5.2 ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพีย ง 1 ตําแหนง เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลง

5.3 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564
ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ดังนี้
(1) ใหผูสมัครสอบเขาไปที่เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ
“รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”
(2) ใหผูสมัครสอบเลือกหั วขอยอย “อัปโหลด (upload) รูปถาย” โดยกรอก
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา
ถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟลเปน .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB)
รูปถายที่อัปโหลดจะปรากฏบนใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ
(3) ใหผูสมัครสอบกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน
(4) ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) ใหโดยอัตโนมัติ ใหผูสมัครพิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน
1 แผน หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบไฟลลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณี ที่ไ ม ส ามารถพิ ม พ แบบฟอร มการชํ าระเงิ น หรื อ บั น ทึ กข อ มู ล ได ผู ส มั ค ร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถ
แกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณแลวได
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๕.4 การชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชําระได ๓ ชองทาง คือ
(๑) การชําระเงินผานทางเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ให ผู สมั ครสอบนํ าแบบฟอร มการชํ าระเงิ นตามขอ 5.3 (4) ไปชํ าระเงิ นที่
เคานเ ตอร บมจ. ธนาคารกรุ งไทย จํา กัด (มหาชน) ทุ กสาขาทั่ วประเทศ ตั้งแต วัน ที่ 1 ธัน วาคม 2564
ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวดวย
ทั้งนี้ ผูสมัครตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบวาไมถูกตองใหรีบติดตอ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาที่ชําระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชําระเงิน
(๒) การชําระเงินผานทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
ผู ส มั ค รสอบซึ่ งมี บัญ ชีธ นาคารกรุ ง ไทยที่ ได ล งทะเบีย น (register) ขอใช
บริการ Krungthai NEXT แลว สามารถเลือกชําระเงินผานการสแกนรหัสคิวอาร (QR Code) โดยชําระเงินได
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. และใหพิมพหนายืนยัน
การชําระเงินจากระบบเก็บไวเปนหลักฐานดวย
(๓) การชําระเงินผานทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูสมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สามารถ
เลือกชําระเงินผานเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยนําแบบฟอรมการชําระเงินจาก
ระบบไปทํารายการชําระเงินผานเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ
“บริการอื่นๆ” เลือก “ชําระคาบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค อื่นๆ” และเลือก “กรมพัฒนา
ที่ดิน” โดยใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกําหนดไว โดยสามารถชําระเงินไดตั้งแต 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่
24 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 22.00 น. และใหเก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย
5.5 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบดวย
(1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท
(2) ค าธรรมเนียมธนาคาร และค าบริการอินเทอร เน็ ต คิดสูงสุดไม เกิ นจํ านวน
30 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับชองทางการชําระเงิน
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เมื่อชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัคร
สอบเรียบรอยแลว และเมื่อสมัครสอบและชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบตามขอ ๕.4 แลว จะไม
คืนเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.6 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ
5.7 พิมพบัตรประจําตัวสอบ ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม 2565 เปนตนไป
เมื่ อ กรมพั ฒ นาที่ ดิน ประกาศรายชื่อ ผูส มัค รสอบแล ว ใหผู ส มั ครสอบเขา ไปที่
เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
ในกรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อพิมพบัตรประจําตัวสอบ พรอมลงลายมือชื่อ และนําไปแสดงตอเจาหนาที่คุมสอบใน
วันสอบขอเขียน หามติดรูปถาย ใชเฉพาะรูปที่อปั โหลด (upload) เทานั้น
/ ทั้งนี้…

-5ทั้งนี้ บัตรประจําตัวสอบถือเปนเอกสารสําคัญที่ตองนําไปแสดงตนเพื่อใชใน
การเขาหองสอบ หากไมมีบัตรประจําตัวสอบจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ และแมวามีบัตรประจําตัว
สอบ แตหากรูปถายที่ปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 5.3 (2) ใหถือ
เปนความบกพรองของผูสมัครสอบ และจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบเชนเดียวกัน

แกไขไมได

6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
6.1 ในการสมัครสอบครั้งนี้ผูสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
6.2 ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพีย ง 1 ตําแหนง เมื่อเลื อกแลวจะเปลี่ยนแปลง

6.3 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบ ในขอ 4.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น
ปริ ญญาบั ตร ของสถานศึ กษาใด จะถื อตามกฎหมาย กฎ หรือระเบีย บเกี่ย วกับ การสําเร็จ การศึ กษาตาม
หลั กสู ต รของสถานศึ กษาเป น เกณฑ สามารถตรวจสอบคุ ณวุ ฒิ ต ามที่ ก.พ. รั บรอง ได ใ นเว็ บไซต
http://203.21.42.34/acc/index.html
6.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
6.5 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม กรมพัฒนาที่ดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ในกรณีผูสมัคร
ยื่นเอกสารปลอมกรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการทางคดีอาญาตอไปดวย
และกรณี เ ลขประจํ า ตั ว ประชาชนที่ ใ ชใ นการสมั ค รสอบ ไมต รงกั บ หลั ก ฐาน
การแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผูสมัคร
สอบไมตรงกับขอมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ ผูสมัครตองมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหไป
ยืนยัน มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิเขาหองสอบ
7. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบแขงขันในวันที่ 6 มกราคม 2565 ทางเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th
เลื อ กหั ว ข อ “ข า วรั บ สมั ค รงาน” หรื อ เข า ที่ เ ว็ บ ไซต
http://ldd.thaijobjob.com เลื อ กหั ว ข อ
“รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”

/ 8. หลักสูตร...

-68. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันแบงออกเปนความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
และความเหมาะสมกับตําแหนง ดังนี้
8.1 ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ผูสมัครสอบในตําแหนงใดตองสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
นั้น ตามที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศนี้
8.2 ความเหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ
ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชน
ในการปฏิ บัติงานในหน าที่ ความสามารถ ประสบการณ ท ว งทีว าจา อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข า ราชการพลเรื อน คุ ณธรรม จริ ยธรรม การปรับตัวเขากับผูร วมงาน สังคมและสิ่ งแวดลอม ความคิ ดริเริ่ ม
สรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเปน
ของตําแหนง
ทั้ ง นี้ จะดํ า เนิ น การสอบแข ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เ ฉพาะ
ตําแหนงกอน และเมื่อสอบผ านการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใช เฉพาะตําแหนงแล ว
จึงจะมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ในภายหลัง โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขาสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ทางเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ
“ขาวรับสมัครงาน” หรือเขาที่เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”
9. หลักฐานที่ตองนํามาในวันสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ)
(1) ใบสมัครทีพ่ ิมพจากอินเตอรเน็ต พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
(2) สํา เนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบีย นแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงที่สมัครสอบแขงขัน โดยตอง
สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปน
เกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบแขงขัน คือ
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได
ก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน
(3) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล
(ในกรณี ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน
ก.พ. ในระดับทีส่ มัครสอบ หรือสูงกวา จํานวน 1 ฉบับ
/ ทั้งนี้...

-7ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารทุกหนา
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
10. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูสอบแขงขันได ตองเปนผูสอบไดคะแนนในการสอบแขงขันเพื่อวัด
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ และการสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย
11. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
กรมพัฒนาที่ดินจะประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนน
รวมของการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงและการสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตําแหนงสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนการสอบแขงขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนการสอบแขงขันเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี
แตถามีการสอบแขงขันในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบ
แขงขันไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก
12. การบรรจุและแตงตั้ง
12.1 ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ระบุไวในขอ ๑
12.2 กรมพัฒนาที่ดินไมประสงคที่จะรับโอนผูสอบแขงขันไดที่เปนขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐทุกประเภทไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการสอบแขงขันดวยความเสมอภาค โปรงใส และยุติธรรม ดังนั้น
หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบแขงขันได หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาได
หลงเชื่อและแจงใหอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(ลงนาม)
สําเนาถูกตอง

(นายสันธิษณ ดิษฐอําไพ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบญจพร ชาครานนท
(นางสาวเบญจพร ชาครานนท)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)

หนวยที่ 1

ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ

จํานวนตําแหนงวาง

2 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานวินัยขาราชการ การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ การรองทุกข การพิทักษระบบ
คุณธรรม การเสริมสรางและพัฒนาขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางใหมีวินัย ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในกลุมวินัย กองการเจาหนาที่ เพื่อใหการดําเนินงานมีความถูกตอง ครบถวน
และเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห การตอบขอหารือ วินิจฉัยปญหาทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ ควบคุม ดูแล และใหคําแนะนําเกี่ยวกับขอมูล ถอยคํา ขอเท็จจริง เพื่อการ
ดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ การรองทุกข การพิทักษระบบคุณธรรม การวินิจฉัยหรือการแกปญหานั้นๆ
มีความถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
(2) ศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห ดําเนินการ เกีย่ วกับการปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบตางๆ ในกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ถูกตอง และเปนธรรมตอทุกฝาย
(3) ศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล แสวงหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และใหความเห็นทั้ง
ในขอกฎหมาย ขอเท็จจริง ในการสอบสวนและการดําเนินการเรื่องใดๆ เกี่ยวกับวินัยขาราชการ การรองทุกข
การพิทักษระบบคุณธรรม การดําเนินการทางคดีของกรมพัฒนาที่ดิน เปนตน
(4) ศึกษา ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนหาสาเหตุการตายของขาราชการและ
ลูกจาง เพื่อพิจารณาจายเงินบําเหน็จบํานาญ
(5) สร า งและพั ฒ นาวิธีการตางๆ เกี่ย วกับ การเสริมสรางและพัฒ นาขาราชการ
พนักงานราชการและลูกจางใหมีวินัย
6) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหกลุมวินัย
กองการเจาหนาที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

-23. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํ า งานร ว มกั น ทั้ ง ภายในและภายนอกที ม งานหรื อ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของเพื่อสรางความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
ใหคําปรึกษาแนะนําดานกฎหมายแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความ
เขาใจในขอกฎหมายที่เปนปญหา และใหความรูถึงขอกฎหมายที่เกี่ยวของและเปนประโยชนกับการดําเนินงาน
ของบุคคลหรือหนวยงานดังกลาว
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ไดรับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร และ
(2) ตองเปนผูสอบผ านการวัดความรู ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียนเกี่ยวกับ
ความรู ดังตอไปนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) บทบาทหนาที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพง
(3) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม
(4) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แกไขเพิ่มเติม
(5) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539
(6) พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 และ กฎ ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ
(7) กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
(8) งานดานกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ งานนิติกรรมและสัญญา

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)

หนวยที่ 2

ตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

จํานวนตําแหนงวาง

1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ภายใตการกํากับ แนะนําตรวจสอบของผูบังคับบัญชา กลุมพัสดุ กองคลัง เพื่อให
การบริหารจัดการสินทรัพยของกรมพัฒนาที่ดิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไว
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและบริ ห ารสั ญญาให ถู ก ต อ งตามระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของกรมพัฒนาที่ดิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองและระเบียบที่กําหนดไว
(2) ดําเนินการพิจารณาเลิกสัญญา การขอหยุดงาน การตออายุสัญญา ควบคุมติดตาม
หลักค้ําประกันสัญญา และหลักค้ําประกันซองประกวดราคา พิจารณาตรวจสอบขอรองเรียนตางๆ ของภาครัฐ
และเอกชนตลอดจนใหบริการรับรองคุณสมบัติแกผูรับจาง เพื่อใหการบริหารสัญญา เปนไปอยางถูกตองตาม
ระเบียบที่กําหนดและรวดเร็ว
(3) ดําเนินการบันทึกการสราง PO (ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง/สัญญา) รวมถึงการตรวจรับงาน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เพื่อรอการเบิกจายเพื่อใหการจัดซื้อ
จัดจางของกรมพัฒนาที่ดิน เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไว
(4) ใหคําแนะนําเปนที่ปรึกษาและชวยแกไขปญหาการปฏิบัติงานดานจัดซื้อจัดจาง
และบริหารสัญญาในระบบ e-GP ตามระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานดานพัสดุของกรมพัฒนาที่ดิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไว
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานงานดานการเงิน การคลัง กับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลและขอเท็จจริง ดานการเงิน การคลัง และ
การพัสดุแกบุคคลและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองในการดําเนินงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

-24. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ที่ตนมี
ความรับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบ
ขอมูลและความรูตางๆ ที่เปนประโยชน
(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ได รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ใ นสาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี หรื อ สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร และ
(2) ตองเปนผูสอบผ านการวัดความรู ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียนเกี่ยวกับ
ความรู ดังตอไปนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) บทบาทหนาที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕60
(4) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS : Government Fiscal
Management information System)
(5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใชรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม
(6) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)

หนวยที่ 3

ตําแหนงเศรษฐกรปฏิบัติการ

จํานวนตําแหนงวาง

2 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา
ในกลุมเศรษฐกิ จที่ ดิน ทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช ท่ีดิน และกลุมวางแผนการใชที่ดิน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจสังคม กําหนดความเหมาะสมปลูก
พืชเศรษฐกิจ การวางแผนการใชที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน การพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรและ
วัตถุประสงคอื่นๆ และการวางแผนการใชที่ดินเหมาะสมทางดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพืช
เศรษฐกิจและสามารถสงเสริมใหมีการใชประโยชนที่ดินทางการเกษตรใหเหมาะสม และปฏิบัติงานหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) รวมศึกษา สํารวจ วิเคราะห การจัดทําโครงการดานเศรษฐกิจที่ดิน ประเภทการใช
ประโยชนที่ดินทางการเกษตร ตนทุนและผลตอบแทนดานการเกษตร ปญหาและทัศนคติของชุมชนหรือ
เกษตรกร ฯลฯ งานกําหนดความเหมาะสมปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดตาม
นโยบาย และสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(2) รวมศึกษา สํารวจ วิเคราะหขอมูล โครงการดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนับสนุน
การจัดทําแผนการใชที่ดินตามนโยบายการใชที่ดินในระดับตาง ๆ ไดแก ระดับประเทศ ระดับภาคเขต ระดับ
ลุมน้ํา ระดับจังหวัด และอื่นๆ เปนตน เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองตามหลักวิชาการ เปนไปตามเปาหมาย
นําไปใชไดตามวัตถุประสงคและใหเกิดประโยชนสูงสุด
(3) รว มศึ กษาวิ จัย ในการจัดทํ าข อมูล การประเมิ น ผลผลิต และแนวโน มการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการผลิตเพื่อเปนแนวทางการผลิตดานการเกษตร
(4) ศึกษา สํารวจ วิเคราะห ขอมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนําขอมูลมา
ประกอบใชในการวางแผนการใชที่ดินระดับไรนาหรือพัฒนาที่ดินในรูปแบบตางๆ
(5) จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศของหนวยงานในพื้นที่ตลอดจนวิเคราะหสนับสนุนผลิต
และใหบริการขอมูลสารสนเทศดานการพัฒนาที่ดินเพื่อสามารถนําขอมูลไปใชในการกําหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรดินไดอยางมีประสิทธิภาพ
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหกลุมเศรษฐกิจที่ดินทาง
การเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน และกลุมวางแผนการใช ที่ดิ น สํานักงานพัฒ นาที่ดิน เขต 4
ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

-22. ดานการวางแผน
(1) รว มวางแผนการปฏิบัติงานที่ไดรับ มอบหมายตามแผนการทํางานที่รับ ผิดชอบ
รวมกันของหนวยงานหรือรวมดําเนินโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายมุงสูผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนด
(2) รวมติดตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชประโยชนในที่ดินใหเปนไปใน
ทิศทางที่ถูกตอง ทันสมัยและมีประสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลง
(3) รวมศึกษาและคนควางานวิจัยดานเศรษฐกิจที่ดิน สํารวจและวิเคราะหขอมูล
เศรษฐกิจสังคมตามนโยบายของกรมฯ และประสานงานกับ หนวยงานที่เกี่ ยวของเพื่อปฏิบัติงานใหเกิ ด
ประโยชนสูงสุดตอองคกร
(4) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) รวมชี้แจงใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลการใชประโยชนในที่ดิน ขอเท็จจริงทาง
การเกษตร แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่
ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหขอมูลและคําแนะนํา ทางดานเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดิน ประโยชนในการใชที่ดิน
ตนทุนผลตอบแทนจากการใชประโยชนที่ดินแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
(2) รวมดําเนินการวิจัยและพัฒนาการใหขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศดานเศรษฐกิจ
ที่ดินและประโยชนในการใชที่ดิน ใหสะดวกตอการเรียกใชเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
(3) ใหความช วยเหลือทางวิชาการเศรษฐกิ จแก เกษตรกร ในการริ เริ่มจัดตั้งหรื อ
ปรับปรุงขยายกิจการดานเกษตรกร เพื่อใหผูประกอบการสามารถริเริ่ม หรือขยายกิจการไดอยางราบรื่นและ
คํานึงถึงทิศทางเศรษฐกิจ
(4) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ
ในดานเศรษฐศาสตร เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของกรมและประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงานหลักเกณฑ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจ ดานตาง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ได รั บ วุ ฒิป ริ ญ ญาตรี ในสาขาวิช าเศรษฐศาสตร สาขาวิ ช าการบั ญ ชี หรือ สาขาวิช า
บริหารธุรกิจ และ
(2) ตองเปนผูสอบผ านการวัดความรู ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html

-3หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียนเกี่ยวกับ
ความรู ดังตอไปนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความเชื่ อมโยงยุ ทธศาสตร นโยบายรั ฐ บาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหนาที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2) การวิเคราะหเศรษฐกิจเบื้องตน และโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ดิน
(3) การใชแบบจําลองตางๆ เพื่อการวิเคราะหและคาดการณการผลิตในดานการเกษตร
(4) การจัดทํา ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในดานเศรษฐศาสตรเพื่อใช
ในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และการวิเคราะหโครงการทางดานการเกษตร

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)

หนวยที่ 4

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

จํานวนตําแหนงวาง

4 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานวิเคราะหและวางระบบขอมูล ดานระบบเครือขายและคอมพิวเตอร ดานฐานขอมูล
สารสนเทศ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในกลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล
กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อใหการดําเนินงานการบริหารจัดการขอมูลมีประสิทธิภาพ งานระบบเครือขายและคอมพิวเตอร ใหมีความ
พร อมในการให บ ริ การตลอดเวลา และการบริห ารจัดการขอมูล การพัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มีประสิทธิภาพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) รวมศึกษา วิเคราะห ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร ทั้งดาน Hardware/Software
การสื่อสาร ใหสามารถรองรับสอดคลองเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
(2) รวมจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการของกรมใหสอดคลอง
กับของชาติ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณของกรมฯ
(3) บริหารการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ออํานวยการใหงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางราบรื่น
(4) ศึกษา ออกแบบ วิเคราะห จัดหาและพัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูลดานการ
บริหาร การจัดการ และดานวิชาการ รวมทั้งพัฒนาและบริหารหองสมุดอิเล็กทรอนิกส เพื่อพัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
(5) รว มจั ดหา พัฒ นาระบบเครือขายคอมพิว เตอรและการสื่อสารตามแผนและ
งบประมาณดานสารสนเทศ ทั้งรูปแบบ Internet และ Intranet ใหเชื่อมตอกันอยางมีประสิทธิภาพ
(6) รับผิดชอบการซอมบํารุง ดูแลรักษาระบบเครื่องและควบคุมพัฒนาระบบ เชื่อมโยง
ขอมูลตางๆ ของกรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในระบบ Internet และ Intranet เพื่อปองกันปญหา
การขัดของของระบบแมขายบริการ และทําใหเวลา Down Time มีปริมาณนอยที่สุด รวมทั้งเพิ่มความมั่นคง
ใหกับระบบงานบริการของกรมฯ
(7) ร ว มกํ า หนดระเบี ย บและมาตรฐานรหั ส ดั ช นี แ ฟ ม ข อ มู ล ด า นปฏิ บั ติ ง านระบบ
เครือขายในการกําหนด User/Password เพื่อใหตรงตามขอกําหนดของมาตรฐานสากล และเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศใหมีความมั่นคงและเชื่อถือได
(8) รวมจัดระบบการสื่อสาร โทรคมนาคม และงานวิทยุกระจายเสียง เพื่อใหสามารถ
รองรับงานดานการประชาสัมพันธ งานบริการสื่อสารสําหรับหนวยงานตาง ๆ ภายในกรมฯ และงานการติดตอ
เชื่อมโยงโครงขายโทรศัพทพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ

-2(9) รวบรวม จัดเก็บขอมูลและปรับปรุงขอมูลดานบริหารจัดการและวิชาการ ใหเปน
ปจจุบันเพื่อเขาสูระบบเครือขายทาง Internet และ Intranet เพื่อใหขอมูลที่ไดมีความถูกตองแมนยํา
มากที่สุด
(10) ดําเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อให
ตรงตามความคาดหวังของสวนราชการและมีเนื้อหาสื่อสารที่ถูกตอง
(11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหกลุมวิเคราะหและวาง
ระบบขอมูล กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร และกลุมฐานขอมูลสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานงานทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ชวยจัดทําคูมือระบบและคูมือผูใช เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชใหสามารถใช
งานคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง
(2) ดําเนินการฝกอบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงานที่พัฒนาแก
เจาหนาที่ผูใชงาน หรือเจาหนาที่ระดับรองลงมา
(3) ปฏิบัติงานรวมกับผูใชในการนําระบบไปใชในการปฏิบัติงานเพื่อชวยเหลือผูใชหาก
มีปญหาหรือขอสงสัยในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร และ
(2) ตองเปนผูสอบผ านการวัดความรู ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html

-3หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียนเกี่ยวกับ
ความรู ดังตอไปนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) บทบาทหนาที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการตาง ๆ
(3) การวิเคราะหออกแบบและจัดการระบบฐานขอมูล
(4) ภาษาโปรแกรมอยางใดอยางหนึ่งที่ใชในการพัฒนาระบบในระดับที่สามารถใชติดตอกับ
ฐานขอมูลประเภท MySQL , SQL Server
(5) การเขียนชุดคําสั่งสําหรับระบบงานประยุกตดวยโปรแกรมภาษา เชน HTML, PHP,
ASP, SQL Statement, Python
(6) ระบบคอมพิวเตอรเครือขาย อุปกรณประกอบ และการจัดการระบบเครือขาย
(7) กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล
(8) ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานไซเบอรและระบบเครือขาย

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)

หนวยที่ 5

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จํานวนตําแหนงวาง

1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการดานงาน
สารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานจัดการประชุม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในฝาย
บริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เพื่อสนับสนุนงานตางๆ ในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ไดอยาง
รวดเร็วถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับขอมูล สถิติ เพื่อทําสรุปรายงานสนับสนุนการบริหาร
สํานักงานในดานตางๆ
(2) ติดตามงานในสํานักงาน เชน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารแผน
ปฏิบัติงานราชการ งานบริหารอาคารสถานที่และภูมิทัศน เพื่อใหสามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายที่กําหนด
(3) กลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติ เพื่อไมใหเกิด
ขอผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหาร
(4) จัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการตางๆ โดยตองมีการเตรียมเอกสาร การ
นําเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานตางๆ เพื่อใหการบริหารการประชุมหรืองานพิธีการตางๆ
นั้นบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน
(5) ติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
(6) ปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนางานเพื่อการรายงาน
และเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาตอไป
(7) การประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ข า วสาวของหน ว ยงานกั บ สาธารณะชนผ า นระบบ
สารสนเทศ
2. ดานการวางแผน
มีสวนรวมในการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับกอง
หรือสํานัก เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

-23. ด้านการประสานงาน
(1) พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยการนาเสนอแนวคิดภายในทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ดีร่วมกัน
(2) ให้คาแนะนาเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหาร
ราชการทั่วไป ให้แก่สมาชิกในทีมงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในหน่วยงาน
4. ด้านการบริการ
ให้ คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญ หาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับ งานในความรับผิ ดชอบ
แก่หน่ วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจ
ในงานและหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
(1) ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา และ
(2) ต้องเป็ น ผู้สอบผ่ านการวัดความรู้ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ
ความรู้ ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(4) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(5) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕62
(7) การวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ

