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ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่องรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

 
 
  ดวยกรมพัฒนาท่ีดิน ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการประเภท
ท่ัวไป ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  
ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ     
ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. ช่ือตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 
1.1 ตําแหนงเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  กลุมงานบริหารท่ัวไป 
1.2 ตําแหนงเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  กลุมงานบริหารท่ัวไป 
1.3 ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ  กลุมงานบริหารท่ัวไป 
1.4 ตําแหนงนักวิทยาศาสตร (ดานเทคโนโลยีชีวภาพ) กลุมงานบริหารท่ัวไป 
1.5 ตําแหนงนักวิทยาศาสตร  กลุมงานบริหารท่ัวไป 
1.6 ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  กลุมงานบริการ 

รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 

 2. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
เลือกสรร 
 2.1   คุณสมบัติท่ัวไป 

(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
(3)   ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4)   ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ 

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(5)   ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน

พรรคการเมือง 
(6)   ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(7)   ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

  หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ 
สวนราชการทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ี
ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ.2553 มายื่นดวย 
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 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียด
เก่ียวกับการรับสมัครแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้ 

 3. การรับสมัคร 
 3.1 ผูสมัครสอบสามารถสมัครสอบไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
 3.2   ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 ตําแหนง เม่ือเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลง
แกไขไมได 
 3.3. ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี 9 เมษายน 2562 
ถึงวันท่ี 18 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 (1)  ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ีเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th
เลือกหัวขอ “สมัครงานกรมพัฒนาท่ีดิน” หรือเขาท่ีเว็บไซต https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ  
“รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปในกรมพัฒนาท่ีดิน” 
 (2)  ใหกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองครบถวน และปฏิบัติตามข้ันตอน 
ท่ีกําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ 
 (3)  พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน Diskette 
เปนตน 
  ในกรณีท่ีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัคร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถ
แกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกท่ีสมบูรณแลวได 

3.4 นําแบบฟอรมการชําระเงิน (ขอ 3.3 (3)) ไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคานเตอร  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตวันท่ี 9 เมษายน  2562 ถึงวันท่ี 19 เมษายน 2562 
ภายในเวลาทําการของธนาคาร 

3.5 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน 230 บาท 
   (1)  คาธรรมเนียมสอบ  จํานวน 200 บาท 
   (2)  คาธรรมเนียมท่ีธนาคารเรียกเก็บ  จํานวน 30 บาท 
เม่ือสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

3.6 ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ 

3.7 พิมพบัตรประจําตัวสอบ ตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2562 เปนตนไป 
 เม่ือกรมพัฒนาท่ีดินประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแลว ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ี

เว็บไซต https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 
ในกรมพัฒนาท่ีดิน” เพ่ือพิมพบัตรประจําตัวสอบ แลวติดรูปถายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พรอมลงลายมือชื่อ และ
นําไปแสดงตอเจาหนาท่ีคุมสอบในวันสอบขอเขียน 

ท้ังนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เม่ือชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบรอยแลว 

http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.thaijobjob.com/
http://www.ldd.thaijobjob.com/
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4. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
 4.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบในขอ 2.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบคือวันท่ี 18 เมษายน 2562 ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตร 
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเปนเกณฑ 
 4.2 การสมัครสอบตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 และ 
พ.ศ.2551  ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 
 4.3 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง 
ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครหรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานซ่ึงผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมพัฒนาท่ีดิน จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัต ิ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตนและจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 และกรณีเลขประจําตัวประชาชนท่ีใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเขาหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผูสมัครสอบไมตรงกับ
ขอมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเขาหองสอบ ผูสมัครตองมีหลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะนั้น
จะไมมีสิทธิเขาหองสอบ 

5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
 กรมพัฒนาท่ีดินจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการประเมินในวันท่ี 29 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต 
http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงานกรมพัฒนาท่ีดิน”หรือเขาท่ีเว็บไซต https://ldd.thaijobjob.com 
เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปในกรมพัฒนาท่ีดิน” 

 6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรแบงออกเปนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  ดังนี้ 

 6.1 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน) 
   ผูสมัครสอบในตําแหนงใดตองเขารับประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งท่ี 1 นั้นตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบแตละตําแหนง แนบทาย
ประกาศนี้ 
 
 
 

http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.thaijobjob.com/
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 6.2 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ) 
   โดยจะประเมินความรูความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ 
โดยวิธีการสัมภาษณจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ ทวงทีวาจา
อุปนิสัยอารมณทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงานสังคมและสิ่งแวดลอมความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ
ไหวพริบบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูเขารับการประเมิน เพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมความรู
ความสามารถทักษะสมรรถนะและอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ท้ังนี้  จะประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 กอน และเม่ือสอบ
ผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 แลว จึงจะมีสิทธิเขาประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ในภายหลัง  โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ทางเว็บไซต http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงาน 
กรมพัฒนาท่ีดิน” หรือเขาท่ีเว็บไซต https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปในกรมพัฒนาท่ีดิน” 

 7. เอกสารและหลักฐานท่ีตองย่ืนในวันเขารับการประเมินสมรรถนะครั้ ง ท่ี  2  
(สอบสัมภาษณ) 

7.1   ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเตอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวม
แวนตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกิน 6 เดือน พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 

7.2  สําเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงท่ีสมัครสอบ
โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ 

ท้ังนี้  ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตร หรือ ปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมายกฎหรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆเปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษาหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวัน 
ปดรับสมัครสอบแขงขันคือวันท่ี 18 เมษายน 2562 ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาว 
มายื่นพรอมใบสมัครสอบไดก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จ
การศึกษาและวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปด 
รับสมัครมายื่นแทน 

7.3   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
7.4   สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชนใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ – 

ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

ท้ังนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลง
ลายมือช่ือ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารทุกหนา  

หมายเหตุ  ผู ท่ีได ข้ึนบัญชีเม่ือจะไดรับการจัดจางเปนพนักงานราชการจะตองนํา
ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค  
พ.ศ.2553 ซ่ึงไดแก 

 

http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.thaijobjob.com/
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-  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
-  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
-  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค

ตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

อนึ่ง  กรณีท่ีตรวจพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาท่ีดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผู
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง หรือเรียกรองใดๆ 
ท้ังสิ้น 

 8. เกณฑการตัดสิน 
 ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60 
 ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ           
ครั้งท่ี 2 จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 1          
ไมต่ํากวารอยละ 60  
 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได กรณีท่ีมีการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผู ท่ีไดคะแนนการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท้ัง 2 ครั้งรวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน 
จะใหผูท่ีไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 2 มากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับท่ีสูงกวา และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 2 เทากัน  
จะใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

 9. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
 กรมพัฒนาท่ีดิน จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  
ทางเว็บไซต http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงานกรมพัฒนาท่ีดิน” หรือเขาท่ีเว็บไซต
https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปใน 
กรมพัฒนาท่ีดิน” โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เม่ือเลือกสรรครบกําหนด 1 ป  
นับแตวันข้ึนบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

 

 

 

 

 

http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.thaijobjob.com/


สําเนาถูกตอง 

 

(นายศุภากร  รอดเรืองศักดิ์) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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 10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด 

กรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดวยความ
เสมอภาค โปรงใส และยุติธรรม ดังนั้น หากมีผู ใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาไดหลงเชื่อและแจงให
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินทราบดวย 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี    28     มีนาคม  พ.ศ. 2562 

(ลงนาม)        เบญจพร  ชาครานนท 
 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(นางสาวเบญจพร ชาครานนท) 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 



รายละเอียดเก่ียวกับการรบัสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ิน  ลงวันที่   28   มีนาคม  2562) 

 
 

ตําแหน่งที่  1.1   ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังน้ี 
 (1) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน   

 ลักษณะงานทีจ่ะใหป้ฏบิตัิ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังน้ี 
 1.  ช่วยรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล ตัวเลข 
หลักฐานการทําสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพ่ือให้การตรวจสอบดําเนินไปอย่าง
ถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง 
 2.  ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและ
ทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารด้านอ่ืนๆ ของส่วนราชการ เพ่ือดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดมีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 
 3.  ช่วยจัดทํารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพ่ือเสนอข้อตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชารับทราบผลการดําเนินงาน 
 4.  ช่วยประสานงานด้านตรวจสอบภายในกับหน่วยราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกกรม เพ่ือสนับสนุนให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กําหนดไว้ 
 5.  ร่วมช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลและข้อเท็จจริงด้านการตรวจสอบ
ภายในแก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการดําเนินงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ค่าตอบแทน 18,000  บาท 

สทิธปิระโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2562 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
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หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ีโดย

วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ความรู้เก่ียวกับกรมพัฒนาที่ดิน 
(2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ 

ส่วนราชการ พ.ศ.2551  
(3) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด

มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
(4) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่

ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546  
(5) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
(6) ความรู้เก่ียวกับการเงินการคลังภาครัฐ เช่น งบประมาณ การเงิน 

บัญชี พัสดุ เป็นต้น  
(7) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 
 

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



รายละเอียดเก่ียวกับการรบัสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ิน  ลงวันที่   28   มีนาคม  2562) 

 
 

ตําแหน่งที่  1.2   ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 จํานวนตําแหน่งว่าง 2 อัตรา ดังน้ี 
 (1) ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(2) กลุ่มฐานข้อมลูสารสนเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 ลักษณะงานทีจ่ะใหป้ฏบิตัิ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังน้ี 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลเข้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2. ดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

พร้อมใช้งาน 
3. ศึกษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของการใช้โปรแกรม 
4. รวบรวมจัดทําข้อมูลเก่ียวกับแฟ้มข้อมูล (Meta Data) และข้อมูลแผนที่ และ

ข้อมูลด้านระบบภูมิศาสตร์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสําหรับการสืบค้นและให้บริการข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูล
ในระยะต่อไป 

5. ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลใน Website ของหน่วยงาน 
6. จัดทําฐานข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน และปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็น

ปัจจุบันเพ่ือใช้ในด้านสารสนเทศ 
7. จัดเตรียม / เรียบเรียง / วิเคราะห์ข้อมูลในรูปดิจิตอลเพ่ือใช้ในการดําเนินงาน 
8. ประยุกต์ใช้ Software สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะทาง 
9. จัดทําโปรแกรมเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และแสดงผล ฐานข้อมูลเฉพาะท่ีผลิต 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
10. ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งภายใน

และภายนอกออกแบบและสร้างฐานข้อมูลใน Website ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดินและจัดทําข้อมูลในรูป 
Website เพ่ือจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

11. จัดทํารวบรวม Meta Data งานวิชาการ จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ปรับปรุงฐานข้อมูลบน Intranet  ประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประสานข้อมูล 
Call Center 

12. ควบคุมดูแลโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในด้านการ
นําเข้า ประมวลผล ปรับแก้ ปรับปรุง และผลิตแผนที่การจําแนกประเภทที่ดินและแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี 

13. ศึกษา วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลด้านการเงิน พัฒนาและดูแลระบบงาน
สารสนเทศด้านการเงินการคลัง งบประมาณบัญชี พัสดุ 

14. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ค่าตอบแทน 18,000  บาท 

สทิธปิระโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2562 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  

หลกัสตูรและวิธีการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ีโดย
วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 (1) ความรู้เก่ียวกับกรมพัฒนาที่ดิน 
 (2) ความรู้เก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(3) ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการบรหิารจัดการ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

(4) ความรู้ความสามารถด้านการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของ
ระบบและเครอืข่าย  

(5) ความรู้ด้านภาษาโปรแกรมอย่างใด อย่างหน่ึงที่ใช้ในการพัฒนา
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  
 

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



รายละเอียดเก่ียวกับการรบัสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ิน  ลงวันที่   28   มีนาคม  2562) 

 
 

ตําแหน่งที่  1.3   ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังน้ี 
 (1) กลุ่มพัสดุ  กองคลัง  

 ลักษณะงานทีจ่ะใหป้ฏบิตัิ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังน้ี 
1.  ร่วมดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบที่

เก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบที่
กําหนดไว้ 

2.  ร่วมดําเนินการพิจารณาเลิกสัญญา การขอหยุดงาน การต่ออายุสัญญา ควบคุม
ติดตามหลักค้ําประกันสัญญา และหลักค้ําประกันซองประกวดราคา พิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆ  
ของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนให้บริการรับรองคุณสมบัติแก่ผู้รับจ้าง เพ่ือให้การบริหารสัญญา เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดและรวดเร็ว 

3.  ร่วมดําเนินการบันทึกการสร้าง PO (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา) รวมถึงการตรวจ
รับงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพ่ือรอการเบิกจ่ายเพ่ือให้การ
จัดซื้อจัดจ้างของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดไว้ 

4.  ช่วยให้คําแนะนําเป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารสัญญาในระบบ e-GP ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุของกรมพัฒนา
ที่ดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดไว้ 

5. ร่วมประสานงานด้านการเงิน การคลัง กับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภายใน
และภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือสนับสนุนให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กําหนด 

6. ช่วยช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลและข้อเท็จจริง ด้านการเงิน การ
คลัง และการพัสดุแก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการดําเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7.  ช่วยให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจงเก่ียวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ที่
ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

8.  จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ค่าตอบแทน 18,000  บาท 

สทิธปิระโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2562 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทกุสาขาวิชา  

หลกัสตูรและวิธีการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ความรู้เก่ียวกับกรมพัฒนาที่ดิน 
(2) ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
(3) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหา

พัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)  

(4) ความรู้เก่ียวกับการบริหารพัสดุ 
(5) ความรู้เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถ

ราชการ พ.ศ. 2523 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(6) ความรู้เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  
(7) ความรู้เก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหา

ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552  
(8)  ความรู้เก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕60  
(9) ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
(10) ความรู้เก่ียวกับการเงินการคลังภาครัฐ เช่น งบประมาณ การเงิน 

บัญชี พัสดุ เป็นต้น 
 
 

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



รายละเอียดเก่ียวกับการรบัสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ิน  ลงวันที่   28   มีนาคม  2562) 

 
 

ตําแหน่งที่  1.4   ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังน้ี 
 (1) กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

 ลักษณะงานทีจ่ะใหป้ฏบิตัิ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังน้ี 
1.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับทางด้านการคัดแยกและทดสอบกิจกรรมของจุลินทรีย์เพ่ือ

คัดเลือกจุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรสําหรับเพ่ิมคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์และความอุดมสมบูรณ์ 
ของดิน 

2.  ปฏิบัติหน้าที่ในการสํารวจและเก็บตัวอย่างดินและวัสดุเศษพืชในพ้ืนที่
การเกษตรเพ่ือนํามาคัดแยกจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร และสําหรับเป็นฐานข้อมูลจุลินทรีย์ดินทาง
การเกษตรตามกลุ่มชุดดินของประเทศไทย 

3.  ศึกษาและวิจัยในด้านคัดแยกประเภทจุลินทรย์ีทางการเกษตรในขั้นต้นและการ
แยกเช้ือจุลินทรีย์ให้บริสทุธ์ิ 

4.  ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในด้านการทดสอบกิจกรรมจุลินทรีย์ดินเพ่ือคัดเลือก
จุลินทรีย์ดินทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

5.  ศึกษา วิจัย และพัฒนาในด้านการขยายเช้ือจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทาง
การเกษตรเพ่ือผลิตให้ได้เป็นหัวเช้ือจุลินทรีย์สําหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ต่อไป 

6.  ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ที่
เป ็นประโยชน์ทางการเกษตรรวมถึงการเก็บรักษาและการอยู ่รอดของเชื ้อจุล ินทรีย ์เพื ่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพกิจกรรมของจุลินทรีย์ 

7.  ปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูล การจัดนิทรรศการ และการสาธิต
เกี่ยวกับการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรหน่วยงานภาครัฐเอกชน 
และบุคคลที่เก่ียวข้องทั่วไป 

8.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

ค่าตอบแทน 18,000  บาท 

สทิธปิระโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2562 
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คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ทาง          
จุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืชวิทยา หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ีโดย
วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 (1) ความรู้เก่ียวกับกรมพัฒนาที่ดิน 

  (2)   ความรู้เก่ียวกับประเภทและกิจกรรมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน 
(3) ความรู้เก่ียวกับจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชและผลกระทบทางการเกษตร 
(4) ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
(5) ความรู้เก่ียวกับเทคนิคทางด้านชีวโมเลกุลเบ้ืองต้น 
(6) ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีการหมัก 
(7) ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ 
(8) ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์จุลนิทรีย์ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

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

 



รายละเอียดเก่ียวกับการรบัสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ิน  ลงวันที่   28   มีนาคม  2562) 

 
 

ตําแหน่งที่  1.5   ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร ์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังน้ี 
(1) กลุ่มวิเคราะห์ วิจัย พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน 

สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน  

 ลักษณะงานทีจ่ะใหป้ฏบิตัิ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังน้ี 
 1.  ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบสมบัติ
ทางเคมีของดินสาเหตุปัญหาของดินและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมาตรการปรับปรุง และแก้ไขปัญหา 
ของดิน 

2.  ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และในภาคสนาม และสามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปMicrosoft 

3.  วิเคราะห์ตัวอย่างนํ้าตามรายการดังน้ี ออกซิเจนละลายน้ําไนโตรเจน ไนเตรด 
แอมโมเนียซัลเฟต ฟอสเฟต คลอไรด์ คาร์บอเนตไบคาร์บอเนต ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ดิน พืช 

4.  ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการเตรียมสารละลายชนิดต่างๆ ในงาน
ตรวจสอบวิเคราะห์ชนิด และปริมาณแร่ในดิน หิน หินผุ และดินในลักษณะธรรมชาติ โดยวิธีการทางจุล
สัณฐาน 

5.  ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ธาตุอาหารท้ังหมดในพืช ปุ๋ยและ
วัสดุปรับปรุงดินรวมทั้งงานเร่งด่วนในการรับรองมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร 

6.  ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์งานเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมาย
พิเศษ 

7.  วิเคราะห์ วิจัยดิน ในห้องทดลอง ศึกษาวิจัย การกําหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ 
8.  จัดทํา Web page เพ่ือเผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์ 

วิจัยและปรับปรุงฐานข้อมูลดิน 
9.   ทําหน้าที่ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน เช่น ฟอสฟอรัส 

โพแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม 
10.  วิเคราะห์ดิน นํ้า พืช และวัสดุปรับปรุงดินในห้องปฏิบัติการและในหน่วย

ปฏิบัติการเคลื่อนที่ 
11.  สนับสนุนงานวิจัย งานสาธิต ทดสอบ ในด้านดิน นํ้า พืช 
12.  ให้คําแนะนํา เผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไป 
13.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
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ค่าตอบแทน 18,000  บาท 

สทิธปิระโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2562 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี 
ทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพี
ศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน หรือสาขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

 
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ีโดย
วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 (1) ความรู้เก่ียวกับกรมพัฒนาที่ดิน 

  (2)   ความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์ วิจัยพืช ปุ๋ย วัสดุ และการปรับปรุง
บํารุงดิน 

(3) ความรู้เก่ียวกับการตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยสมบัติทางกายภาพที่
เก่ียวกับดินและโครงสร้างดิน 

(4) ความรู้เก่ียวกับผลกระทบของสารเคมี หรอืสารพิษตกค้างจาก
การทําการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(5) ความรู้เก่ียวกับแร่ในดิน 
(6) ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีเก่ียวข้องกับกรม

พัฒนาที่ดิน ฯลฯ 

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

 



รายละเอียดเก่ียวกับการรบัสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ิน  ลงวันที่   28   มีนาคม  2562) 

 
 

ตําแหน่งที่  1.6   ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 

 จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังน้ี 
 (1) ฝ่ายบริหารทั่วไป  กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  

 ลักษณะงานทีจ่ะใหป้ฏบิตัิ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังน้ี 
1. ปฏิบ ัต ิงานธ ุรการ  งานสารบรรณ  งานบร ิการทั ่ว ไป  เช ่น  การร ับส ่ง 

ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดําเนินไป
ได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มี 
คุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือนําไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

5. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

6. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์
ได้ต่อไป  

7.   ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
8. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ค่าตอบแทน 13,800  บาท 

สทิธปิระโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2562 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา 
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หลกัสตูรและวิธีการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ีโดย

วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1)  ความรู้เก่ียวกับกรมพัฒนาที่ดิน  
(2)  ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(3)  พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

(4)  ความรู้เก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
 
*************************** 

 
 


