(สําเนา)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ดวยกรมพัฒนาที่ดิน ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการประเภท
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญ ญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
1.1 ตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน กลุมงานบริหารทั่วไป
1.2 ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร กลุมงานบริหารทั่วไป
1.3 ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป
1.4 ตําแหนงนักวิทยาศาสตร (ดานเทคโนโลยีชีวภาพ) กลุมงานบริหารทั่วไป
1.5 ตําแหนงนักวิทยาศาสตร กลุมงานบริหารทั่วไป
1.6 ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ กลุมงานบริการ
รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้
เลือกสรร

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ

2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเ ปนผู มีกายทุพพลภาพจนไม สามารถปฏิ บัติห นาที่ ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม เป นผู เคยถู กลงโทษให ออก ปลดออก หรื อไล ออกจากรั ฐวิ สาหกิ จหรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ
สวนราชการทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่
ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ.2553 มายื่นดวย

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผู ส มั ค รต อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการรับสมัครแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้

แกไขไมได

3. การรับสมัคร
3.1 ผูสมัครสอบสามารถสมัครสอบไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
3.2 ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพีย ง 1 ตําแหนง เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลง

3.3. ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 9 เมษายน 2562
ถึงวันที่ 18 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ให ผู ส มัค รสอบเข าไปที่เ ว็บ ไซตก รมพัฒ นาที่ดิ น http://www.ldd.go.th
เลือกหัว ขอ “สมั ครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเขาที่เว็บไซต https://ldd.thaijobjob.com เลื อกหัวขอ
“รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”
(2) ให กรอกข อความในใบสมัครใหถูกตองครบถว น และปฏิบัติตามขั้น ตอน
ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
(3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน Diskette
เปนตน
ในกรณีที่ไม สามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบัน ทึกข อมูล ได ผูส มัคร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถ
แกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณแลวได
3.4 นํ า แบบฟอร ม การชํ า ระเงิ น (ข อ 3.3 (3)) ไปชํ า ระเงิ น เฉพาะที่ เ คาน เ ตอร
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่ วประเทศ ตั้งแตวันที่ 9 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562
ภายในเวลาทําการของธนาคาร
3.5 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท
(1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) คาธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ จํานวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.6 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ
3.7 พิมพบัตรประจําตัวสอบ ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2562 เปนตนไป
เมื่ อ กรมพั ฒ นาที่ ดิน ประกาศรายชื่อ ผูส มั ค รสอบแล ว ให ผู ส มั ครสอบเข า ไปที่
เว็บไซต https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ในกรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อพิมพบัตรประจําตัวสอบ แลวติดรูปถายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พรอมลงลายมือชื่อ และ
นําไปแสดงตอเจาหนาที่คุมสอบในวันสอบขอเขียน
เรียบรอยแลว

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

-34. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
4.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบในขอ 2.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบคือวันที่ 18 เมษายน 2562 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึ กษาใด จะถื อตามกฎหมาย กฎ หรือระเบีย บเกี่ย วกับ การสําเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเปนเกณฑ
4.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถู ก ต อ งข อ มู ล ดั ง กล า ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส พ.ศ.2544 และ
พ.ศ.2551 ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
4.3 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริ ง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครหรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง
หรื อ ไม เ ป น ไปตามประกาศรั บ สมั ค รสอบกรมพั ฒ นาที่ ดิ น จะถื อ ว า ผู ส มั ค รสอบเป น ผู ข าดคุ ณ สมบั ติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตนและจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
และกรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพื่อเขาหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผูสมัครสอบไมตรงกับ
ขอมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ ผูสมัครตองมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะนั้น
จะไมมีสิทธิเขาหองสอบ
5. การประกาศรายชื่อผู มีสิทธิเ ขารับการประเมิน ความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมพัฒนาที่ ดินจะประกาศรายชื่อผูมีสิ ทธิเขารั บ การประเมิน ความรู ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินในวันที่ 29 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต
http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน”หรือเขาที่เว็บไซต https://ldd.thaijobjob.com
เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”
6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรแบงออกเปนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดังนี้
6.1 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน)
ผู ส มั ค รสอบในตํ าแหน งใดต องเขารับ ประเมิ นความรู ความสามารถ ทั กษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 นั้ นตามที่กําหนดไว ในรายละเอี ยดเกี่ยวกับการรับ สมัครสอบแตละตําแหนง แนบทาย
ประกาศนี้

-46.2 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ)
โดยจะประเมินความรูความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
โดยวิธี การสั มภาษณ จากประวัติส ว นตัว ประวั ติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ ท ว งทีว าจา
อุปนิสัยอารมณทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงานสังคมและสิ่งแวดลอมความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ
ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูเขารั บการประเมิน เพื่อให ไดบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมความรู
ความสามารถทักษะสมรรถนะและอื่นๆที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ทั้งนี้ จะประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กอน และเมื่อสอบ
ผ า นการประเมิ นความรู ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 1 แล ว จึ ง จะมี สิ ทธิ เ ข า ประเมิ นความรู
ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 2 ในภายหลั ง โดยจะประกาศรายชื่ อ ผู มี สิท ธิ ประเมิ นความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงาน
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ” หรื อ เข า ที่ เ ว็ บ ไซต https://ldd.thaijobjob.com เลื อกหั ว ข อ “รั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”
(สอบสัมภาษณ)

7. เอกสารและหลั ก ฐานที่ ต อ งยื่ น ในวั น เข า รั บ การประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ 2

7.1 ใบสมัครที่พิมพจากอินเตอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวม
แวนตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 6 เดือน พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
7.2 สํ า เนาประกาศนีย บั ตร ปริญ ญาบั ตร และสํ าเนาระเบีย นแสดงผลการศึก ษา
(Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงที่สมัครสอบ
โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมายกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึ ก ษานั้ น ๆเป น เกณฑ โ ดยจะต อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาหรื อ ได รั บ อนุ มัติ จ ากผู มี อํา นาจอนุ มัติ ภ ายในวั น
ปดรับสมัครสอบแขงขันคือวันที่ 18 เมษายน 2562 ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาว
มายื่ น พร อมใบสมั ครสอบได ก็ให นํ า หนังสือรับรองคุณวุฒิที่ส ถานศึกษาออกใหโ ดยระบุส าขาวิช าที่สําเร็จ
การศึ ก ษาและวั น ที่ ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ป ระกาศนี ย บั ต ร หรื อ ปริ ญ ญาบั ต รซึ่ ง จะต อ งอยู ภ ายในกํ า หนดวั น ป ด
รับสมัครมายื่นแทน
7.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
7.4 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชนใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ –
ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลง
ลายมือชื่อ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารทุกหนา
หมายเหตุ ผู ที่ ไ ด ขึ้ น บั ญ ชี เ มื่ อ จะได รั บ การจั ด จ า งเป น พนั ก งานราชการจะต อ งนํ า
ใบรั บ รองแพทย ซึ่ ง ออกให ไ ม เ กิ น 1 เดื อ น และแสดงว าไม เ ป น โรคที่ ต องห า มตามกฎ ก.พ. ว าด ว ยโรค
พ.ศ.2553 ซึ่งไดแก

-5- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการที่เปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
อนึ่ ง กรณี ที่ ต รวจพบภายหลั ง ว า หลั ก ฐานและเอกสารการสมั ค รสอบ หรื อ คุ ณ สมบั ติ
การสมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผู
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง หรือเรียกรองใดๆ
ทั้งสิ้น
8. เกณฑการตัดสิน
ผู ที่จ ะถื อว า เป น ผู ผ านการเลือ กสรรจะตอ งเปน ผูที่ได คะแนนในการประเมิน ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60
ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
ไมต่ํากวารอยละ 60
การจั ด จ า งจะเป น ไปตามลํ า ดั บ คะแนนที่ ส อบได กรณี ที่ มี ก ารประเมิ น ความรู
ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ ง จะเรี ย งลํ า ดั บ ที่ จ ากผู ที่ ไ ด ค ะแนนการประเมิ น ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้งรวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน
จะใหผูที่ไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวา และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เทากัน
จะใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น จะประกาศรายชื่ อ ผู ผ า นการเลื อ กสรรตามลํ า ดั บ คะแนนสอบ
ทางเว็ บ ไซต http://www.ldd.go.th เลื อ กหั ว ข อ “สมั ค รงานกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ” หรื อ เข า ที่ เ ว็ บ ไซต
https://ldd.thaijobjob.com เลื อกหัวขอ “รั บสมัครบุคคลเพื่อเลื อกสรรเป น พนั กงานราชการทั่ว ไปใน
กรมพัฒนาที่ดิน” โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ป
นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี

-610. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด
กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดวยความ
เสมอภาค โปร ง ใส และยุ ติ ธ รรม ดั ง นั้ น หากมี ผู ใ ดแอบอ า งว า สามารถช ว ยเหลื อ ให ป ระเมิ น ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาไดหลงเชื่อและแจงให
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่ 28
(ลงนาม)

มีนาคม พ.ศ. 2562

เบญจพร ชาครานนท
(นางสาวเบญจพร ชาครานนท)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

สําเนาถูกตอง

(นายศุภากร รอดเรืองศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ ิน ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562)

ตําแหน่งที่ 1.1

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้
(1) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน

ลักษณะงานทีจ่ ะให้ปฏิบตั ิ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ช่วยรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข
หลักฐานการทําสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดําเนินไปอย่าง
ถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
2. ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและ
ทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดมีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
3. ช่วยจัดทํารายงานการตรวจสอบรายเดือน
เพื่อเสนอข้อตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชารับทราบผลการดําเนินงาน
4. ช่วยประสานงานด้านตรวจสอบภายในกับหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกกรม เพื่อสนับสนุนให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กําหนดไว้
5. ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและข้อเท็จจริงด้านการตรวจสอบ
ภายในแก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการดําเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน์

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

-2หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้โดย
วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2551
(3) ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการกํ า หนด
มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
(4) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
(5) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริย ธรรมการปฏิ บัติ ง าน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
(6) ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ เช่น งบประมาณ การเงิน
บัญชี พัสดุ เป็นต้น
(7) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
***************************

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ ิน ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562)

ตําแหน่งที่ 1.2

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง 2 อัตรา ดังนี้
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(2) กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลักษณะงานทีจ่ ะให้ปฏิบตั ิ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลเข้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. ดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
พร้อมใช้งาน
3. ศึกษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของการใช้โปรแกรม
4. รวบรวมจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล (Meta Data) และข้อมูลแผนที่ และ
ข้อมูลด้านระบบภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสําหรับการสืบค้นและให้บริการข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูล
ในระยะต่อไป
5. ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลใน Website ของหน่วยงาน
6. จัดทําฐานข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน และปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านสารสนเทศ
7. จัดเตรียม / เรียบเรียง / วิเคราะห์ข้อมูลในรูปดิจิตอลเพื่อใช้ในการดําเนินงาน
8. ประยุกต์ใช้ Software สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะทาง
9. จัดทําโปรแกรมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแสดงผล ฐานข้อมูลเฉพาะที่ผลิต
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
10. ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน
และภายนอกออกแบบและสร้างฐานข้อมูลใน Website ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดินและจัดทําข้อมูลในรูป
Website เพื่อจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11. จัดทํารวบรวม Meta Data งานวิชาการ จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ปรับปรุงฐานข้อมูลบน Intranet ประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานข้อมูล
Call Center
12. ควบคุมดูแลโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในด้านการ
นําเข้า ประมวลผล ปรับแก้ ปรับปรุง และผลิตแผนที่การจําแนกประเภทที่ดินและแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
13. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า นการเงิ น พั ฒ นาและดู แ ลระบบงาน
สารสนเทศด้านการเงินการคลัง งบประมาณบัญชี พัสดุ
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-2ค่าตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน์

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้โดย
วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(3) ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการบริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(4) ความรู้ความสามารถด้านการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของ
ระบบและเครือข่าย
(5) ความรู้ด้านภาษาโปรแกรมอย่างใด อย่างหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบในระดับที่สามารถ ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูลประเภท MySQL , SQL Server
เป็นต้น
(6) ความรู้การเขียนชุดคําสั่งสําหรับระบบงานประยุกต์ด้วยโปรแกรม
ภาษา เช่น HTML, PHP, ASP, SQL statement เป็นต้น
(7) ความรู้ความสามารถด้านการจัดการระบบจัดการฐานข้อมูล
(8) ความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาเว็บไซต์
(9) ความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
(10) ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์
***************************

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ ิน ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562)

ตําแหน่งที่ 1.3

ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้
(1) กลุ่มพัสดุ กองคลัง

ลักษณะงานทีจ่ ะให้ปฏิบตั ิ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ร่ ว มดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและบริ ห ารสั ญ ญาให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบที่
กําหนดไว้
2. ร่วมดําเนินการพิจารณาเลิกสัญญา การขอหยุดงาน การต่ออายุสัญญา ควบคุม
ติดตามหลักค้ําประกันสัญญา และหลักค้ําประกันซองประกวดราคา พิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆ
ของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนให้บริการรับรองคุณสมบัติแก่ผู้รับจ้าง เพื่อให้การบริหารสัญญา เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดและรวดเร็ว
3. ร่วมดําเนินการบันทึกการสร้าง PO (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา) รวมถึงการตรวจ
รับงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อรอการเบิกจ่ายเพื่อให้การ
จัดซื้อจัดจ้างของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดไว้
4. ช่วยให้คําแนะนําเป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารสัญญาในระบบ e-GP ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุของกรมพัฒนา
ที่ดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดไว้
5. ร่วมประสานงานด้านการเงิน การคลัง กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กําหนด
6. ช่วยชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและข้อเท็จจริง ด้านการเงิน การ
คลัง และการพัสดุแก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการดําเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ช่วยให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ที่
ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
8. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-2ค่าตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน์

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(3) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
(4) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ
(5) ความรู้เกี่ยวกับระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรีว่าด้ วยการใช้ ร ถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6) ความรู้ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บสํา นั ก นายกรัฐ มนตรีว่ า ด้ว ยการพั ส ดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
(7) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด หา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
(8) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕60
(9) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
(10) ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ เช่น งบประมาณ การเงิน
บัญชี พัสดุ เป็นต้น
***************************

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ ิน ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562)

ตําแหน่งที่ 1.4

ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้
(1) กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

ลักษณะงานทีจ่ ะให้ปฏิบตั ิ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางด้านการคัดแยกและทดสอบกิจกรรมของจุลินทรีย์เพื่อ
คัดเลือกจุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรสําหรับเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์และความอุดมสมบูรณ์
ของดิน
2. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการสํ า รวจและเก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น และวั ส ดุ เ ศษพื ช ในพื้ น ที่
การเกษตรเพื่อนํามาคัดแยกจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร และสําหรับเป็นฐานข้อมูลจุลินทรีย์ดินทาง
การเกษตรตามกลุ่มชุดดินของประเทศไทย
3. ศึกษาและวิจัยในด้านคัดแยกประเภทจุลินทรีย์ทางการเกษตรในขั้นต้นและการ
แยกเชื้อจุลินทรีย์ให้บริสทุ ธิ์
4. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในด้านการทดสอบกิจกรรมจุลินทรีย์ดินเพื่อคัดเลือก
จุลินทรีย์ดินทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับนําไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
5. ศึกษา วิจัย และพัฒนาในด้านการขยายเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทาง
การเกษตรเพื่อผลิตให้ได้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สําหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ต่อไป
6. ปฏิบัติหน้าที่ใ นด้านการตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ที่
เป็น ประโยชน์ท างการเกษตรรวมถึง การเก็บ รัก ษาและการอยู ่ร อดของเชื ้อ จุล ิน ทรีย ์เ พื ่อ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพกิจกรรมของจุลินทรีย์
7. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูล การจัดนิทรรศการ และการสาธิต
เกี่ยวกับการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรหน่วยงานภาครัฐเอกชน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั่วไป
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน์

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

-2คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ใ นสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ ทาง
จุ ล ชี ว วิ ท ยา หรื อ สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ ทางโรคพื ช วิ ท ยา หรื อ สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้โดย
วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรู้เกี่ยวกับประเภทและกิจกรรมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน
(3) ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชและผลกระทบทางการเกษตร
(4) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
(5) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคทางด้านชีวโมเลกุลเบื้องต้น
(6) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหมัก
(7) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์
(8) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลนิ ทรีย์ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
***************************

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ ิน ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562)

ตําแหน่งที่ 1.5

ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้
(1) กลุ่มวิเคราะห์ วิจัย พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน
สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

ลักษณะงานทีจ่ ะให้ปฏิบตั ิ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบสมบัติ
ทางเคมีของดินสาเหตุปัญหาของดินและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมาตรการปรับปรุง และแก้ไขปัญหา
ของดิน
2. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และในภาคสนาม และสามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปMicrosoft
3. วิเคราะห์ตัวอย่างน้ําตามรายการดังนี้ ออกซิเจนละลายน้ําไนโตรเจน ไนเตรด
แอมโมเนียซัลเฟต ฟอสเฟต คลอไรด์ คาร์บอเนตไบคาร์บอเนต ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ดิน พืช
4. ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการเตรียมสารละลายชนิดต่างๆ ในงาน
ตรวจสอบวิเคราะห์ชนิด และปริมาณแร่ในดิน หิน หินผุ และดินในลักษณะธรรมชาติ โดยวิธีการทางจุล
สัณฐาน
5. ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ธาตุอาหารทั้งหมดในพืช ปุ๋ยและ
วัสดุปรับปรุงดินรวมทั้งงานเร่งด่วนในการรับรองมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร
6. ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์งานเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมาย
พิเศษ
7. วิเคราะห์ วิจัยดิน ในห้องทดลอง ศึกษาวิจัย การกําหนดมาตรฐานการวิเคราะห์
8. จัดทํา Web page เพื่อเผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์
วิจัยและปรับปรุงฐานข้อมูลดิน
9. ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน เช่น ฟอสฟอรัส
โพแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม
10. วิเคราะห์ดิน น้ํา พืช และวัสดุปรับปรุงดินในห้องปฏิบัติการและในหน่วย
ปฏิบัติการเคลื่อนที่
11. สนับสนุนงานวิจัย งานสาธิต ทดสอบ ในด้านดิน น้ํา พืช
12. ให้คําแนะนํา เผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไป
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-2ค่าตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน์

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
ทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพี
ศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน หรือสาขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้โดย
วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยพืช ปุ๋ย วัสดุ และการปรับปรุง
บํารุงดิน
(3) ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยสมบัติทางกายภาพที่
เกี่ยวกับดินและโครงสร้างดิน
(4) ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษตกค้างจาก
การทําการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม
(5) ความรู้เกี่ยวกับแร่ในดิน
(6) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรม
พัฒนาที่ดิน ฯลฯ
***************************

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ ิน ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562)

ตําแหน่งที่ 1.6

ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

ลักษณะงานทีจ่ ะให้ปฏิบตั ิ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ปฏิบ ัต ิง านธุร การ งานสารบรรณ งานบริก ารทั ่ว ไป เช่น การรับ ส่ง
ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดําเนินไป
ได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อนําไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
5. ติด ต่อ ประสานงานกับ บุค คลภายในหน่ว ยงานเดีย วกัน หรือ หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
6. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์
ได้ต่อไป
7. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน

13,800 บาท

สิทธิประโยชน์

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ระยะเวลาการจ้าง

สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

-2หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้โดย
วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(4) ความรู้เกีย่ วกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
***************************

