
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบท้ายประกาศกรมพฒันาที่ดิน  ลงวันที่  15 พฤศจิกายน  2560) 

 
 

หน่วยท่ี 1 ต าแหน่งในส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร) 
หน่วยที่ 1 ต าแหน่งที่  1.1 ต าแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 4 อัตรำ ดังนี้ 
 (1) กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
 (2) กลุ่มนิติกำร  ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
1. ปฏิบัติงำนช่วยงำนนิติกรในงำนวินัยข้ำรำชกำร กำรอุทธรณ ์กำรร้องทุกข์ กำร

พิทักษ์คุณธรรม 
2. ปฏิบัติงำนช่วยนิติกรในงำนกฎหมำยพัฒนำที่ดิน งำนเลขำนุกำรของ 

คณะกรรมกำรพัฒนำที่ดิน 
 3. ศึกษำ วิเครำะห์กฎหมำย ระเบียบ กฎ มตคิณะรัฐมนตรี 
 4. ตรวจร่ำง พิจำรณำสัญญำ 
 5. สรุปส ำนวนกำรสอบสวนข้อเท็จจริงทำงละเมิด และทำงแพ่ง 
 6. พิจำรณำเสนอควำมเห็นงำนคดีแพ่ง - ละเมิด - อำญำ 
 7. ปฏิบัติงำนด้ำนที่ดิน และท่ีรำชพัสดุ 
 8. ประสำนงำนด้ำนคดีควำมกับธุรกำรศำล และอัยกำร 
 9. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ค่าตอบแทน 18,000  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 คุณวุฒิปริญญำตรี สำขำวิชำนิติศำสตร์ 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้

โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ควำมรู้ เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นโยบำยกรมพัฒนำที่ดินบทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  
(2) ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติพัฒนำที่ดิน พ.ศ.2551  
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(3) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ.2551 
(4)  พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

พ.ศ.2560  
  (5)  ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  

 
(6)  นิติกรรมสัญญำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
(7)  กฎ ก.พ. และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับวินัย กำรรักษำ

วินัยกำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ กำรพิทักษ์คุณธรรม 
 
************************* 
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หน่วยที่ 1  ต าแหน่งที่ 1.2 ต าแหน่งนักส ารวจดิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 อัตรำ ดังนี้ 
 กลุ่มนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน  
 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 

1. จัดเตรียมรูปถ่ำยทำงอำกำศเพ่ือกำรส ำรวจ กำรลำกเส้นก ำหนดพ้ืนที่ส ำรวจ 
(effective area) บนภำพถ่ำยทำงอำกำศ จัดเตรียมแผนที่ภูมิประเทศและ
แผนที่ธรณีวิทยำ  

2. แปลควำมหมำยและวิเครำะห์ข้อมูลบนภำพถ่ำยทำงอำกำศ เพ่ือจ ำแนกพ้ืนที่ 
และลำกเส้นขอบเขตหน่วยแผนที่ดินและก ำหนดจุดส ำรวจตรวจสอบสมบัติดิน
ในสนำม 

3. ส ำรวจข้อมูลและตรวจวัดต ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์ของจุดอ้ำงอิงในพ้ืนที่ บันทึก
ข้อมูลกำรส ำรวจและใส่ชื่อก ำกับไว้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับแก้ไขควำม
ถูกต้องของภำพถ่ำยทำงอำกำศและเส้นขอบเขตแผนที่ดิน 

4. ส ำรวจตรวจสอบสมบัติดินในสนำม จ ำแนกหน่วยแผนที่ดิน เขียนขอบเขต 
กำรจ ำแนกหน่วยแผนที่ดิน จัดท ำแผนที่ดิน ประเมินระดับควำมเหมำะสมของ
ดินส ำหรับพืชเศรษฐกิจและกำรใช้ประโยชน์อื่น 

5. ศึกษำวิเครำะห์ ตรวจแก้ไขข้อมูลกำรส ำรวจดิน และรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ำ
รำยงำน 

6. ปรับแก้ไขค่ำพิกัดทำงภูมิศำสตร์ของรูปถ่ำยทำงอำกำศจำกข้อมูลที่ตรวจวัด 
ในสนำมเพ่ือจัดท ำแผนที่ดิน 

7. ลอกขอบเขต (digitize) ดิน จำกรูปถ่ำยทำงอำกำศที่ปรับแก้ไขแล้ว จัดท ำและ
จัดพิมพ์แผนที่ดิน 

8. วิจัยเพื่อกำรส ำรวจดิน กำรจ ำแนกดิน และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
9. ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำยภำพและเคมีของดิน เพ่ือวำงแผนกำรเกษตร

และร่วมก ำหนดเขตกำรใช้ที่ดินในระดับต ำบล/โครงกำร/และบนพ้ืนที่สูง 
ศึกษำข้อจ ำกัดและแนวทำงแก้ไขปัญหำของดินเพ่ือพัฒนำกำรเกษตร และกำร
เพ่ิมผลผลิตจำกที่ดิน 

10. ศึกษำส ำรวจ ตรวจวัด สมบัติดิน และเก็บตัวอย่ำงดินเพ่ือน ำมำวิเครำะห์ 
ในห้องปฏิบัติกำร 

11. ศึกษำดินมำตรฐำน เพ่ือเป็นตัวแทนของชุดดินที่มีกำรก ำหนดตั้งชื่อในประเทศไทย 
12. ศึกษำและวิจัยสมบัติต่ำงๆ ที่ใช้เป็นบรรทัดฐำนในกำรจ ำแนกดิน เพ่ือกำร

ก ำหนดมำตรฐำนกำรส ำรวจดิน 
13. ช่วยรวบรวมน ำเข้ำข้อมูล เช่นข้อมูลลักษณะของดิน ลักษณะของพันธุกรรมพืช 

ข้อมูลภูมิอำกำศและกำรจัดกำรเพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
วิจัยและวินิจฉัยคุณภำพดิน 

 
 



- 4 - 

14. ร่วมศึกษำและวินิจฉัยคุณภำพของดิน วิเครำะห์และแปลควำมหมำยข้อมูล
ด้ำนเกษตรสิ่งแวดล้อม และปฐพีกลศำสตร์ให้ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ สำมำรถใช้
ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

15. ร่วมส ำรวจประเมินก ำลังผลิตของทรัพยำกรดินในกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ และ
จัดท ำแผนที่ผลผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 

16. ร่วมพัฒนำระบบข้อมูลดิน ระบบภูมิสำรสนเทศดิน ข้อมูลสำรสนเทศดิน 
เพ่ือกำรแปลผลประยุกต์ใช้ข้อมูลส ำรวจดินในกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับลุ่มน้ ำ 
ระดับจังหวัด และส ำหรับพัฒนำดินในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

17. ร่วมพัฒนำระบบข้อมูลโปรแกรมแผนที่ดินส ำหรับให้ค ำแนะน ำในกำรจัดกำร
ที่ดินอย่ำงเหมำะสม 

ค่าตอบแทน 18,000  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญำตรีในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ สำขำวิชำ

เกษตรศำสตร์ หรือสำขำวิชำวิทยำกำรสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1) ควำมรู้ เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบำยกรมพัฒนำที่ดิน บทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  

(2) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรส ำรวจจ ำแนกดินและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(3)  ควำมรู้ด้ำนระบบข้อมูลดิน ระบบภูมิสำรสนเทศดิน ข้อมูล

สำรสนเทศดิน เพ่ือกำรแปลผลประยุกต์ใช้ข้อมูลกำรส ำรวจดินในกำรพัฒนำพ้ืนที่ 
(4)  ควำมรู้เกี่ยวกับชุดดินของประเทศไทย 
(5)  ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ภำพถ่ำยทำงอำกำศ และภำพถ่ำย

ดำวเทียมเพ่ือจ ำแนกพ้ืนที่ 
 

*************************** 
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หน่วยที่ 1 ต าแหน่งที ่ 1.3 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 อัตรำ ดังนี้ 
 กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทำงกำรเกษตร กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน 

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
1. ปฏิบัติงำนเตรียมกำรประชุม รำยงำนกำรประชุม จัดท ำแผนงำน/งบประมำณ

ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน รวบรวมผลงำนวิจัยและบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรงำนวิชำกำร 

2. วิเครำะห์จัดท ำแผนโครงกำร รวบรวมข้อมูล / วิเครำะห์ข้อมูล / วำงแผน / 
จัดท ำแผนโครงกำรวิจัยและโครงกำรน ำร่อง เพ่ือสร้ำงต้นแบบกำรส ำรวจ
จัดท ำระบบข้อมูลดิน กำรใช้ที่ดิน กำรประเมินผลผลิตพืช เศรษฐกิจที่ดิน  
กำรจัดกำรพัฒนำที่ดิน หรือเขตกำรใช้ที่ดินในระดับต ำบลหรือโครงกำร 

3. พัฒนำและประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรเผยแพร่และบริกำร ศึกษำ / 
ค้นคว้ำ / จัดเตรียม ปรับปรุงระบบข้อมูลชุดโปรแกรม AgZone, SoilView, 
ThaiPedon, เว๊บไซต์และโปรแกรมส ำเร็จรูปอ่ืนๆ 

4. ปฏิบัติงำนระบบภูมิสำรสนเทศ เพ่ือกำรส ำรวจหรือวิเครำะห์ข้อมูลด้วย
ดำวเทียมและรูปถ่ำยทำงอำกำศสี จัดเตรียมข้อมูลดำวเทียม/รูปถ่ำยทำง
อำกำศ/แผนที่ภูมิประเทศ/หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์ภำพดำวเทียมหรือรูป
ถ่ำยทำงอำกำศพร้อมข้อมูลอ่ืนประกอบในระดับมำตรำส่วนตำมก ำหนด เพ่ือ
น ำ ไ ป ใ ช้ ส ำ ห รั บ ก ำ ร ส ำ ร ว จ ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล ภ ำ ค ส น ำ ม  ไ ด้ แ ก่  
กำรส ำรวจดิน กำรส ำรวจสภำพกำรใช้ที่ดิน กำรส ำรวจพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 
กำรวินิจฉัยควำมเหมำะสมของดิน กำรประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจ  
กำรวำงแผน/ก ำหนดเขตกำรใช้ที่ดิน กำรส ำรวจจัดท ำทะเบียนเกษตรกร  
หรืออ่ืนๆ 

5.  ปฏิบัติงำนระบบภูมิสำรสนเทศเพ่ือจัดท ำแผนที่ดิน น ำเข้ำข้อมูลกำรส ำรวจดิน 
ขอบเขตกำรจ ำแนกหน่วยที่ดินและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดกำรและพัฒนำระบบ
ข้อมูลให้พร้อมส ำหรับใช้ในกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนที่ดิน แผนที่ควำม
เหมำะสมของดินส ำหรับปลูกพืช หรืออ่ืนๆ หรือพัฒนำระบบเรียกใช้ข้อมูล
แผนที่ดิน วิเครำะห์ข้อมูลแผนที่ดิน และเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ดินบนเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ท 

6. ปฏิบัติงำนระบบภูมิสำรสนเทศเพ่ือกำรวิเครำะห์พ้ืนที่ปลูกพืชและประเมินผล
ผลิต จัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรผลิตพืชเศรษฐกิจ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดของพืชเศรษฐกิจทั้งประเทศ 

7. ปฏิบัติงำนระบบภูมิสำรสนเทศด้ำนอุทกวิทยำ รวบรวมข้อมูล ส ำรวจข้อมูล 
และจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนอุทกวิทยำและพ้ืนที่ชุ่มน้ ำ เพื่อใช้ในระบบเตือนภัยน้ ำ
ท่วมและกำรจัดกำรพื้นที่ลุ่มน้ ำ 
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8. ส ำรวจข้อมูลภำคสนำมและวิเครำะห์ข้อมูลจำกดำวเทียมและภำพถ่ำยทำง
อำกำศสี เพ่ือจ ำแนกขอบเขตพ้ืนที่ปลูกพืชและตรวจสอบข้อมูลกำรใช้ที่ดินรำย
ต ำบลในพื้นที่ทุกจังหวัด 

9.  ส ำรวจและวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือยกร่ำงแผนกำรใช้ที่ดิน รวบรวมข้อมูล ส ำรวจ
ข้อมูลภำคสนำม ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลข้อสนเทศ ทั้งด้ำน กำยภำพ 
เศรษฐกิจสังคม และนโยบำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำรยกร่ำง/วำงแผน/ก ำหนดเขต
กำรใช้ที่ดิน ก ำหนดทำงเลือกในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ เหมำะสม หรือกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและข้อสนเทศสู่กำรปฏิบัติ 

10. ปฏิบัติงำนวิจัยทดสอบคุณภำพดิน ศึกษำ/วินิจฉัย/วิเครำะห์ข้อมูลคุณภำพ
ดินและกำรเกษตร ทดสอบและประยุกต์ใช้โปรแกรมแบบจ ำลองเพ่ือ
ประเมินก ำลังผลิตของดินควำมต้องกำรปุ๋ยและน้ ำ ของดินชนิดต่ำงๆ 

11.   รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรทดลองวิจัย 
12.   รำยงำนผลกำรวิจัยในเบื้องต้น จัดพิมพ์รำยงำนเป็นรูปเล่ม 
13. รวบรวมข้อมูลวิเครำะห์และตรวจสอบข้อมูลด้ำนทรัพยำกรดินน้ ำกำรใช้

ที่ดินงำนด้ำนวิชำกำรและเศรษฐกิจสังคมเพ่ือใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำร
ดินและรูปแบบกำรพัฒนำที่ดิน 

14. วิเครำะห์สภำวะชนบทสภำพเศรษฐกิจสังคมปัญหำโอกำสจุดอ่อนและจุด
แข็งของชุมชนเ พ่ือให้ เกิดกำรพัฒนำแบบมีส่วนร่วมและบูรณำกำร 
กำรจัดกำรดินให้เหมำะสมสอดคล้องกับศักยภำพของทรัพยำกรสนองควำม
ต้องกำรและกำรยอมรับของเกษตรกร 

15. ปฏิบัติงำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม 
16.  ศึกษำรำยละเอียดของงำนโครงกำรตำมนโยบำยและแผนงำนของกรมฯ 

เพ่ือจัดท ำแผนแม่บทและแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้งบประมำณ
ประจ ำปี 

17.  จัดประชุมคณะกรรมกำรฯคณะอนุกรรมกำรฯและงำนประชุมอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมำย 

18.  ประมวลและแปลข้อมูลกำรจัดกำรดินกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูล   ผลงำนวิจัยและเทคโนโลยีกำรจัดกำรดินเพ่ือใช้เป็นแนวทำง 
ในกำรจัดกำรทรัพยำกรดินและน้ ำ 

19. ปฏิบัติงำนด้ำน IT กำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่อบรมและสำธิตโปรแกรมส ำเร็จรูปด้ำนกำรจัดกำร
ดินและพัฒนำที่ดินเผยแพร่ข้อมูลทำงเว็บไซด์ อินเตอร์เน็ตกำรเตรียม
ฐำนข้อมูลกำรจัดกำรที่ดินด้ำนสังคม 

20.  ปฏิบัติงำนช่วยนักวิจัยในกำรปฏิบัติงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรทดลอง
วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติและข้อมูลต่ำงๆในงำนวิจัย 

21. รำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและรวบรวม
ข้อมูลโครงกำรวิจัย 
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22.  วิเครำะห์โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับโครงกำรวิจัย 
ด้ำนกำรจัดกำร และพัฒนำที่ดินของกลุ่มโครงกำรควำมช่วยเหลือระหว่ำง
ประเทศ 

23. รวบรวม/วิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือสร้ำงฐำนควำมรู้ในด้ำนระบบเตือนภัยและกำร
พยำกรณ์ล่วงหน้ำ 

24. ประยุกต์ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปเฉพำะทำงเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 

25. ศึกษำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำนโยบำยแผนงำนในภำพรวมให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของกระทรวงและรัฐบำล 

26. ศึกษำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำแผนงำน -โครงกำรและงบประมำณด้ำนกำร
เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 

27. ประสำนงำนเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงำน-งบประมำณกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
กิจกรรม ในกลุ่มงำนและโครงกำรต่ำงๆที่รับผิดชอบ 

28. ปฏิบัติงำนด้ำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เพ่ือ
ประเมินผลน ำเสนอปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

29. ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อจัดท ำแผนงำน - โครงกำร และงบประมำณ ด้ำนกำร
จัดกำรทรัพยำกรที่ดิน และกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ ประสำนแผนปฏิบัติงำน - 
งบประมำณ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน – กำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
กิจกรรมในกลุ่มงำนและโครงกำรต่ำงๆ ที่รับผิดชอบ 

30. ศึกษำ วิเครำะห์และจัดท ำแผนงำนโครงกำรและงบประมำณของโครงกำร
พัฒนำเฉพำะพ้ืนที่โครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรพิเศษที่เกี่ยวข้องกับส่วน
รำชกำรอ่ืนๆ และโครงกำรตำมนโยบำยของกระทรวงฯ ที่ด ำเนินกำร 
ในลักษณะบูรณำกำร ประสำน – ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและงบประมำณ
ประจ ำปี 

31. จัดท ำแผน / โครงกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมและสอดคล้อง 
ตำมยุทธศำสตร์ของกรมหรือจังหวัดโดยเฉพำะแผนยุทธศำสตร์ เพ่ือพัฒนำ
จังหวัดตำมระบบผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแบบ CEO  

32. จัดท ำแผน/โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่เฉพำะโครงกำรพระรำชด ำริ ติดตำม
ประสำนกำรท ำงำนรวมทั้งวิเครำะห์และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน   

33.  ปฏิบัติงำนด้ำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรในภำพรวมของกรมฯ 
วิ เครำะห์และวิจัยเ พ่ือประเมินผล น ำเสนอปัญหำ อุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงแผนงำนของกรมฯ 

34. ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำแผนงำน งบประมำณ จัดท ำทะเบียนวิจัย จัดท ำเกณฑ์กำร
จัดล ำดับควำมส ำคัญโครงกำรวิจัยติดตำมผลกำรด ำเนินงำนวิจัย เพ่ือใช้ในกำร
บริหำรงำนวิจัย และพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศงำนวิจัย ตลอดจน
น ำมำจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำรเพ่ือถ่ำยทอดสู่เกษตรกร 

35. จัดท ำ แผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของโครงกำรช่วยเหลือจำก
ต่ำงประเทศ และโครงกำรเงินกู้ ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  
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 ให้แหล่งเงินทรำบ  ประสำนงำนกับองค์กรหรือหน่วยงำน ต่ำงประเทศเกี่ยวกับ
ควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน ทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ  
ดูงำนต่ำงประเทศผู้เชี่ยวชำญ และอำสำสมัครต่ำงประเทศ 

36.  ศึกษำ วิเครำะห์ นโยบำยของรัฐ กระทรวงฯ และของกรมฯ เพ่ือเป็นข้อมูล
พัฒนำระบบมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรและสัมฤทธิ์ผลของงำนภำครัฐ (PSO) 
แนวทำงกำรปรับปรุงมำตรฐำนของกรมฯ และจัดท ำแผนกลยุทธ์กรมพัฒนำ
ที่ดินใสสะอำด จัดวำงระบบกำร ควบคุมภำยในและระบบอ่ืนๆ ติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนตำมระบบมำตรฐำนงำน  

37. ตรวจสอบแนวเขตป่ำไม้ถำวรท ำแผนที่ที่ดินเฉพำะรำยและตรวจสอบควำม
ถูกต้องกับมติ ครม. 

38. จัดท ำแผนที่จ ำแนกประเภทที่ดินโดยท ำหน้ำที่ลอกลำยเส้นชั้นควำมสูงจำก
แผนที่ต้นร่ำงที่เขียนด้วยเครื่องร่ำงแผนที่ประกอบระวำงแผนที่ต้นฉบับ 
ในแผ่นใสและแผนที่ต้นฉบับแผ่นใสที่หมำยสี 

39.  จัดเตรียมแผนที่ต้นฉบับ 1: 50,000 
40.  จัดเตรียม ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์ 
41. อ่ำนแปลภำพถ่ำยทำงอำกำศเพ่ือพิสูจน์ร่องรอยกำรท ำประโยชน์ที่ดิน 

ในอดีตหรืองำนที่เก่ียวข้องกับงำนดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี 
42. จัดท ำแผนที่จ ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินต้นฉบับในรูปแผ่นแผนที่และในรูป

ดิจิตอลได้เป็นอย่ำงด ี
43. จัดเตรียมงำนและเตรียมข้อมูลเพื่อปฏิบัติงำนแต่ละโครงกำรได้เป็นอย่ำงดี 
44. รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ และตรวจสอบข้อมูลด้ำนวิชำกำร และเศรษฐกิจ 

สังคม เพ่ือใช้ในกำรวำงแผน 
45. ปฏิบัติงำน ติดตำมผลและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม 
46.   ศึกษำรำยละเอียดของงำนโครงกำรตำมนโยบำยและแผนงำนของกรมฯ  

เพ่ือจัดท ำแผนแม่บท และแผนงบประมำณประจ ำปี 
47.  ประมวลและแปรข้อมูลกำรพัฒนำระบบข้อมูลเอกสำรงำนวิจัย เพ่ือใช้

แนวทำงในกำรจัดกำรทรัพยำกรดินอย่ำงยั่งยืน ปรับปรุงบ ำรุงดิน และกำร
ใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

48.   ปฏิบัติงำนด้ำน IT และสำรสนเทศเพ่ือปฏิบัติงำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ กำรประยุกต์กำรใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูปเกี่ยวกับกำรจัดกำรและ
พัฒนำที่ดิน กำรสร้ำงเว็บไซต์ กำรเตรียมฐำนข้อมูลกำรจัดกำรที่ดินอย่ำง
ยั่งยืน 

49.   ปฏิบัติงำนช่วยนักวิจัยในกำรวำงแผนกำรทดลอง วิเครำะห์สถิติและข้อมูล
ต่ำงๆ ในงำนวิจัย 

50.   รำยงำนแผน / ผลกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรวบรวม
ข้อมูลโครงกำรวิจัย 

51. ประสำนงำนและก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของกรมให้เป็นไปตำมเจตนำรมย์
ของพ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
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52.   ติดตำมกำรด ำเนินงำนปัญหำอุปสรรคหลังกำรปฏิรูประบบรำชกำร 
53.  ปรับปรุงโครงสร้ำงบทบำทภำรกิจให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
54. สนับสนุนดูแลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิรูประบบบริหำรงำนภำครัฐ 

ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
55.  จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำ

ระบบรำชกำร 
56.   สำมำรถจัดท ำแผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำน 
57.   จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมและบันทึกรำยงำนกำรประชุมได้ 
58.  สำมำรถประสำนงำนทำงระบบ Electronic กับหน่วยงำนต่ำงๆ  เช่น   
  (58.1)ส ำนักงำนเลขำธิกำร อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำร

แปรสภำพเป็นทะเลทรำย (UNCCD) ที่กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี 
 (58.2)ประเทศสมำชิกภำคีอนุสัญญำ จ ำนวน 193 ประเทศ   
 (58.3)  ผู้จัดกำรโครงข่ำยหลัก (TPN) ของอนุสัญญำและ    
 (58.4)  ส่วนรำชกำรในประเทศไทย 
59. สำมำรถใช้ระบบ Internet เพ่ือตรวจเอกสำร เรื่องภัยแล้งและควำมเสื่อม

โทรมของดินประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก 
60. สำมำรถจัดท ำ Power Point ในรูป Graphic และ Non- Graphic 

ประกอบกำรบรรยำยในที่ประชุมได้ 
61.   สำมำรถติดตำมภูมิอำกำศ (Monitor) ทั่วโลกทำงระบบ Electronic  

จำก WMO และองค์กรอื่นๆ 
62.  สำมำรถวิเครำะห์ควำมแห้งแล้งจำกข้อมูลภูมิอำกำศโลกได้ รวมทั้งจัดท ำ

แผนที่ในระบบ G.I.S 
63. ท ำหน้ำที่ช่วยผู้บริหำรในกำรรวบรวม  ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูล  เพ่ือใช้

ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่ผู้บริหำรรับผิดชอบ 
64.  ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ให้กับผู้บริหำร 
65.  ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชำญ ในกำรรวบรวมข้อมูลด้ำนวิชำกำร สถิติวิเครำะห์

และตรวจสอบข้อมูล  
66.   จัดรำยงำน ร่ำงเอกสำรโต้ตอบ จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุม  
67.  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติ วิจัยกำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย 

ติดตำมกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำยในประเทศไทยและจัดท ำรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำประจ ำปี 

68.  ปฏิบัติงำนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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ค่าตอบแทน 18,000  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 คุณวุฒิปริญญำตรี ในทุกสำขำวิชำ 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้

โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  (1) ควำมรู้ เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นโยบำยกรมพัฒนำที่ดิน บทบำทหน้ำที่ภำรกจิ 
  (2) ควำมรู้ในกำรศึกษำ วิเครำะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบำย

ภำรกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำร 
  (3) ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  

กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรจัดท ำงบประมำณ กำรติดตำมและประเมินผล 
 
 

*************************** 
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หน่วยที่ 1  ต าแหน่งที ่1.4 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 3 อัตรำ ดังนี้ 
 (1) กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
 (2) ฝ่ำยบริหำรทั่วไป กองวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรที่ดิน 
 (3) กลุ่มวำงโครงกำร ส ำนักวิศวกรรมเพื่อกำรพัฒนำที่ดิน 

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 

1.  ปฏิบัติงำนด้ำนวิเครำะห์ จัดท ำแผนงำนงบประมำณประจ ำปี 
2.  ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
3.  รวบรวมผลกำรปฏิบัติงำน 
4.  ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่ำงๆก่อนน ำเสนอ 
5.  ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรร่ำงและพิมพ์หนังสือรำชกำรและกำรรับ – กำรส่งเอกสำร 
6.  จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุมจัดท ำรำยงำนต่ำงๆค้นคว้ำและจัดเก็บเอกสำร 
7.  รับผิดชอบงำนด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์และกำร

บันทึกข้อมูลต่ำงๆ 
8.  จัดท ำใบส ำคัญ และเอกสำรด้ำนกำรเงิน ด้ำนพัสดุระดับต้น ดูแลรักษำและ

เบิกจ่ำยพัสดุครุภัณฑ์ 
9.  ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเข้ำระบบ GFMIS 
10. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยวัสดุส ำนักงำนและรำยงำนสรุปเสนอ 
11.  จัดเตรียม จัดเก็บและให้บริกำรข้อมูลแผนที่ต้นฉบับ ตลอดจนรวบรวมและ

จัดเก็บข้อมูลแผนที่ต่ำงๆ 
12. จัดเก็บข้อมูลบริกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน น้ ำ พืช และกำรปรับปรุงดิน 
13. บันทึก / พิมพ์ผลวิเครำะห์ข้อมูล ค ำนวณท ำรำยงำนวิจัยในส่วนวิจัยต่ำงๆ 
14.  รณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์คุณธรรมจริยธรรม และควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำน 
15.  ประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนๆและปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับ

มอบหมำย 

ค่าตอบแทน 18,000  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญำตรีในทุกสำขำวิชำ 
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หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1) ควำมรู้ เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นโยบำยกรมพัฒนำที่ดิน บทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  

(2 )  ระเบียบส ำนักนำยกรั ฐมนตรี ว่ ำด้ วยงำนสำรบรรณ  
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ 

(3)  พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
(4) พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 
  (5)   พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ.2560  
    (6)  ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  

(7) ควำมรู้ด้ ำนกำรวิ เครำะห์จัดท ำแผนงำน งบประมำณ
ประจ ำปีและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

(8) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล 
 

 
*************************** 
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หน่วยที่ 1  ต าแหน่งที ่1.5 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุม่งานบริหารทั่วไป 

 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 อัตรำ ดังนี้ 
 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
1. ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดเก็บข้อมูลเข้ำในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
2. ดูแลบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพ 

พร้อมใช้งำน 
3. ศึกษำและแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องของกำรใช้โปรแกรม 
4. รวบรวมจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล (Meta Data) และข้อมูลแผนที่ และ

ข้อมูลด้ำนระบบภูมิศำสตร์ เพื่อเป็นฐำนข้อมูลส ำหรับกำรสืบค้นและให้บริกำร
ข้อมูล และกำรปรับปรุงข้อมูลในระยะต่อไป 

5. ออกแบบและสร้ำงฐำนข้อมูลใน Website ของหน่วยงำน 
6. จัดท ำฐำนข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำน และปรับปรุงฐำนข้อมูลต่ำงๆ ให้เป็น

ปัจจุบันเพื่อใช้ในด้ำนสำรสนเทศ 
7. จัดเตรียม / เรียบเรียง / วิเครำะห์ข้อมูลในรูปดิจิตอลเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน 
8. ประยุกต์ใช้ Software ส ำเร็จรูปในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเฉพำะทำง 
9. จัดท ำโปรแกรมเพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์และแสดงผล ฐำนข้อมูลเฉพำะที่ผลิต 

เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
10. ติดต่อประสำนงำนด้ำนข้อมูลสำรสนเทศกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำยใน

และภำยนอกออกแบบและสร้ำงฐำนข้อมูลใน Website ศูนย์ปฏิบัติกำร 
กรมพัฒนำที่ดินและจัดท ำข้อมูลในรูป Website เพ่ือจัดส่งให้ศูนย์
ปฏิบัติกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

11. จัดท ำรวบรวม Meta Data งำนวิชำกำร จัดท ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ปรับปรุงฐำนข้อมูลบน Intranet  ประสำนงำนด้ำนข้อมูลสำรสนเทศกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประสำนข้อมูล Call Center 

12. ควบคุมดูแลโปรแกรมส ำเร็จรูปและระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในด้ำนกำร
น ำเข้ำ ประมวลผล ปรับแก้ ปรับปรุง และผลิตแผนที่กำรจ ำแนกประเภท
ที่ดินและแผนที่ภำพถ่ำยออร์โธสี 

13. ศึกษำ วิเครำะห์ จัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรเงิน พัฒนำและดูแลระบบงำน
สำรสนเทศด้ำนกำรเงินกำรคลัง งบประมำณบัญชี พัสดุ 

14. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ค่าตอบแทน 18,000  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำวิชำคอมพิวเตอร์  หรือในทำงที่มี

กำรศึกษำวิชำกำรประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 (1) ควำมรู้ เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นโยบำยกรมพัฒนำที่ดินบทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  
 (2) ควำมรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
และระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
 (3)  ควำมรู้พื้นฐำนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 (4)  ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล Database 
 

 
*************************** 
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หน่วยที่ 1  ต าแหน่งที ่1.6 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 อัตรำ ดังนี้ 
 กลุ่มจ ำแนกประเภทที่ดิน ส ำนักเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนที่ 

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
1. ร่วมศึกษำวิเครำะห์วิจัยและปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีกำรส ำรวจกำรท ำแผนที่ 

และกำรผลิตข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 
2. ตรวจสอบและถ่ำยทอดแนวเขตป่ำไม้ถำวรตำมมติ ครม. 
3. จัดท ำแผนที่กำรจ ำแนกประเภทที่ดินฉบับปรับปรุง 
4. ปรับปรุงแผนที่กำรจ ำแนกประเภทที่ดินในระบบดิจิตอล 
5. จัดเตรียม จัดเก็บ และให้บริกำรข้อมูลแผนที่ต้นฉบับ 
6. น ำเข้ำ ตรวจสอบ แก้ไข ประสำนงำนข้อมูลแนวเขตป่ำไม้ถำวร ข้อมูลแผนที่

ลำยเส้นในระบบคอมพิวเตอร์ 
7. จัดท ำแผนที่แนวหลักเขตป่ำไม้ถำวรบนภำพออร์โธสี มำตรำส่วน 1 : 4,000 

1 : 25,000 
8. ร่วมจัดท ำรวบรวมข้อมูล (Meta Data) ด้ำนภำพถ่ำยทำงอำกำศ ภำพถ่ำย

ดำวเทียม และแฟ้มข้อมูลแผนที่ทุกประเภท เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลส ำหรับบริกำร
หน่วยงำนต่ำง ๆ ของกรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

9. ร่วมจัดท ำมำตรฐำนข้อมูลด้ำนภูมิสำรสนเทศและร่วมจัดเก็บรวบรวมและ
ปรับปรุงข้อมูลสำรสนเทศด้ำนภูมิศำสตร์ให้เป็นปัจจุบัน 

10.ร่วมพัฒนำเทคโนโลยีและโปรแกรมกำรใช้งำนด้ำนภูมิสำรสนเทศ 

ค่าตอบแทน 18,000  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ทำงวิศวกรรมโยธำ 

ทำงวิศวกรรมส ำรวจ หรือสำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพ ทำงภูมิศำสตร์ หรือทำง
ภูมิศำสตร์กำยภำพ 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 (1) ควำมรู้ เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นโยบำยกรมพัฒนำที่ดินบทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  
 (2) ควำมรู้เรื่องเทคโนโลยีกำรส ำรวจและกำรท ำแผนที่ 
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 (3)  ควำมรู้ด้ำนกำรรังวัดภำพถ่ำย (Photogrammetry) และ 
กำรส ำรวจระยะไกล (RemoteSensing) 
 (4)  ควำมรู้เกี่ยวกับโปรแกรมกำรใช้ข้อมูลด้ำนภูมิสำรสนเทศ 

 
*************************** 
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หน่วยที่ 1  ต าแหน่งที ่1.7 ต าแหน่งเศรษฐกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 อัตรำ ดังนี้ 
 กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทำงกำรเกษตร กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน 

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
1. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจและสังคมทั่วไป เศรษฐกิจกำรผลิตทำง

กำรเกษตรและเศรษฐกิจที่ดิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบในกำรวำงแผนกำรใช้
ที่ดินในกำรก ำหนดเขตกำรใช้ที่ดิน หรือในกำรศึกษำวิจัยกำรจัดกำรพืชแต่ละ
ชนิดตำมกลุ่มดิน และกำรพัฒนำกำรเกษตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษำงำนระบบภูมิสำรสนเทศเพ่ือกำรวิเครำะห์พ้ืนที่ปลูกพืชและประเมินผล
ผลิต จัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรผลิตพืชเศรษฐกิจและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดของพืชเศรษฐกิจทั้งประเทศ 

3. วิเครำะห์สภำวะชนบท  สภำพเศรษฐกิจสังคม ปัญหำ โอกำส จุดอ่อน และจุด
แข็งของชุมชน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำแบบมีส่วนร่วมและบูรณำกำรกำรจัดกำร
ดินให้เหมำะสมสอดคล้องกับศักยภำพของทรัพยำกรสนองควำมต้องกำรและ
กำรยอมรับของเกษตรกร 

ค่าตอบแทน 18,000  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ สำขำวิชำกำรบัญชี 
หรือสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 (1) ควำมรู้ เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นโยบำยกรมพัฒนำที่ดินบทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  
 (2) ควำมรู้ในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม กำรผลิตทำงกำรเกษตร 
และเศรษฐกิจที่ดินเพ่ือใช้ประกอบในกำรวำงแผนที่ดิน ในกำรก ำหนดเขตกำรใช้
ที่ดิน 

(3)  มีควำมรู้ในกำรวิเครำะห์สภำพ ปัญหำ โอกำส จุดอ่อน จุด
แข็งของชุมชน เพ่ือกำรพิจำรณำก ำหนดเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ 

  
 

*************************** 
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หน่วยที่ 1  ต าแหน่งที ่1.8 ต าแหน่งวิศวกร กลุม่งานวิชาชพีเฉพาะ 

 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 อัตรำ ดังนี้ 
 กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี ส ำนักวิศวกรรมเพ่ือกำรพัฒนำที่ดิน 

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
1. ส ำรวจ ออกแบบ ค ำนวณ ประมำณรำคำ ช่วยควบคุมงำนก่อสร้ำง งำนบ ำรุง 

งำนบูรณะซ่อมแซม งำนอ ำนวยควำมปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธำ 
และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

2. ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้ำงอำคำร สภำพกำรใช้งำนของอำคำรหรือ
โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย  

3. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือก ำหนด กฎ ระเบียบ มำตรฐำน มำตรกำร  
ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

4. ช่วยตรวจสอบสัญญำก่อสร้ำง บ ำรุงบูรณะซ่อมแซม และอ ำนวยควำมปลอดภัย  
ในงำนวิศวกรรมโยธำและงำนระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

5.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 

ค่าตอบแทน 19,500  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

   คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์  

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 (1) ควำมรู้ เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นโยบำยกรมพัฒนำที่ดินบทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  

   (2)  ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูลดินด้ำนวิศวกรรม 
(3)  ควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบงำนระบบต่ำงๆ เพื่อกำรพัฒนำที่ดิน

ด้ำนวิศวกรรมและกำรจัดกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 
(4)  ควำมรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น กำร

ออกแบบ ค ำนวณ ประมำณรำคำ ควบคุมงำนก่อสร้ำง ตรวจสอบแบบแปลน
โครงสร้ำงอำคำรหรือโครงสร้ำง ฯลฯ 
 
 

************************** 
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หน่วยที่ 1  ต าแหน่งที ่1.9 ต าแหน่งวิศวกรโยธา กลุ่มงานวิชาชพีเฉพาะ 

 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 1 อัตรำ ดังนี้ 
 กลุ่มพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ 2 ส ำนักวิศวกรรมเพื่อกำรพัฒนำที่ดิน 

 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
1. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน ส ำรวจเพ่ือออกแบบ ค ำนวณ และควบคุมกำร

ก่อสร้ำงงำนแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำด้วยมำตรกำรวิธีกล เพ่ือให้
เป็นไปตำมหลักวิชำกำรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

2. ร่วมตรวจสอบสัญญำก่อสร้ำง และกำรแก้ไขสัญญำก่อสร้ำง งำนแหล่งน้ ำเพ่ือ
กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ และระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำด้วยมำตรกำรวิธีกล เพ่ือให้
งำนมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนและข้อก ำหนด 

3. ร่วมบ ำรุงรักษำสิ่งก่อสร้ำงในระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำด้ำนวิศวกรรม เพื่อให้
สิ่งก่อสร้ำงมีควำมมั่นคงแข็งแรงเป็นไปตำมมำตรฐำนทำงด้ำนวิศวกรรม 

4. ร่วมประมำณรำคำและจัดเตรียมเอกสำรเพ่ือจัดซื้อจัดจ้ำงในงำนแหล่งน้ ำเพ่ือกำร
อนุรักษ์ดินและน้ ำ และระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำด้วยมำตรกำรวิธีกล เพื่อให้
เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำรตำมหลักวิชำกำร และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

5. ร่วมฟ้ืนฟู ปรับปรุง บ ำรุงดิน ด้ำนวิศวกรรม ตำมมำตรกำรป้องกันและบรรเทำ
ภัยธรรมชำติเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

6. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 

ค่าตอบแทน 19,500  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

   คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ทำงวิศวกรรมโยธำ
ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทำงวิศวกรรมสุขำภิบำล ทำงวิศวกรรมชลประทำน หรือ
ทำงวิศวกรรมโครงสร้ำง และได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
สำขำโยธำตำมพระรำชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 (1) ควำมรู้ เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นโยบำยกรมพัฒนำที่ดินบทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  

(2)  ควำมรู้ในกำรส ำรวจ ออกแบบ ค ำนวณควำมมั่นคง และ
ประมำณรำคำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมโยธำ 

(3)  ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลน้ ำฝน และอุทกวิทยำ 
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(4)  ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ ศึกษำควำมเหมำะสม และกำร
วำงโครงกำร 

(5)  ควำมรู้ทั่วไปด้ำนกำรชลประทำน 
 

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

 

 

 


