(สําเนา)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ
(วุฒิปริญญาโท) นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถาย
ปฏิบัติการ นายชางสํารวจปฏิบัติงาน นายชางโยธาปฏิบัติงาน เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ดวยกรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการสอบแขงขั นเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ นายชางสํารวจปฏิบัติงาน นายชางโยธาปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการ
สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
1.1 ตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท
1.2 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
1.3 ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
1.4 ตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
1.5 ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
1.6 ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
1.7 ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
1.8 ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
1.9 ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนใหเปนไปตามที่กรมพัฒนาที่ดินไดกําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน
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-22. จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก
2.1 ตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ที่กลุมวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (กรุงเทพมหานคร)
2.2 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ที่กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรุงเทพมหานคร)
2.3 ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ที่ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (ขอนแกน)
2.4 ตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ที่ ก ลุ ม จั ด การและบริ ก ารแผนที่ แ ละข อ มู ล ทางแผนที่ สํ า นั ก เทคโนโลยี ก ารสํ า รวจและทํ า แผนที่
(กรุงเทพมหานคร)
2.5 ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ที่กลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี)
2.6 ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา
ที่กลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (สงขลา) กลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ 2 และ
กลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ 4 สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน (กรุงเทพมหานคร)
2.7 ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ที่กลุมงบประมาณ กองคลัง (กรุงเทพมหานคร)
2.8 ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ที่กลุมพัสดุ กองคลัง (กรุงเทพมหานคร)
2.9 ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 6 อัตรา
ที่กลุมวางแผนการใชที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี) ฝายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานี
พัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 6 (2 อัตรา (เชียงใหม)) ศูนยปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แมฟาหลวง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
10 (ราชบุรี) ฝายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ ป ฏิ บัติของตําแหนงตามที่ร ะบุไวในรายละเอีย ดเกี่ย วกับ การรับ สมัคร
สอบแขงขันของแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้
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
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-3ข. 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) เปน 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
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) (6) (7)
(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 แตจ ะมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การบรรจุ เ ป น ข า 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
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
สอบแขงขันของแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้
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แกไขไมได

5. การรับสมัครสอบ
5.1 ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
5.2 ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพีย ง 1 ตําแหนง เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลง

5.3 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2562
ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
ดังนี้
(1) ใหผูสมัครสอบเขาไปที่เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ
“รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”
(2) ใหผูสมัครสอบเลือกหั วขอยอย “อับโหลด (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) รูปถายที่อัปโหลดจะปรากฎบนบัตรประจําตัวสอบ
(3) ใหผูสมัครสอบกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน
(4) ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ใหโดยอัตโนมัติ ใหผูสมัครพิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือหากไมมี
เครื่องพิมพในขณะนั้น 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
5.4 นํ า แบบฟอร ม การชํ า ระเงิ น (ข อ 5.3 (4)) ไปชํ า ระเงิ น เฉพาะที่ เ คาน เ ตอร
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ภายในเวลาทําการของธนาคาร
5.5 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท
(1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) คาธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ จํานวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.6 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ
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5.7 พิมพบัตรประจําตัวสอบ ตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 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
ทั้งนี้ บัตรประจําตัวสอบถือเปนเอกสารสําคัญที่ตองนําไปแสดงตนเพื่อใชใน
การเขาหองสอบ หากไมมีบัตรประจําตัวสอบจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ และแมวามีบัตรประจําตัว
สอบ แตหากรูปถายที่ปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 5.3 (2) ใหถือ
เปนความบกพรองของผูสมัครสอบ และจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบเชนเดียวกัน
การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว

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 14 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเปนเกณฑ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต
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 ช ใ นการสมัค รสอบ ไมต รงกั บ หลัก ฐาน
การแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผูสมัคร
สอบไมตรงกับขอมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ ผูสมัครตองมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหไป
ยืนยัน มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิเขาหองสอบ
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-67. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบแขงขันในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th
เลือกหัวขอ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเขาที่เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ
“รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”
8. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันแบงออกเปนความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
และความเหมาะสมกับตําแหนง ดังนี้
8.1 ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ผูสมัครสอบในตําแหนงใดตองสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
นั้นตามที่กําหนดไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้
8.2 ความเหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ
ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชน
ในการปฏิ บัติงานในหน า ที่ ความสามารถ ประสบการณ ทว 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
ทั้งนี้ จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
กอน และเมื่อสอบผานการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธิเขา
สอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ในภายหลัง โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตําแหนง ทางเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงาน
กรมพัฒนาที่ดิน” หรือเขาที่เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”

(สัมภาษณ)

9. หลักฐานการสมัครสอบ
9.1 หลั กฐานที่ ตองนํ า มาในวั น สอบแข งขั น เพื่ อวั ด ความเหมาะสมกั บตํ า แหน ง

(1) ใบสมัครที่พิมพจากอินเตอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และ
ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 1 ป พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
(2) สําเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงที่สมัคร
สอบแขงขัน โดยตองสํ าเร็จการศึ กษาและได รับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวน
อยางละ 2 ฉบับ
/ ทั้งนี้...

-7ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ
ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบแขงขัน คือวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษา
ดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได ก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปด
รับสมัครมายื่นแทน
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล
(ในกรณี ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) แบบ สด.8 แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จํานวน
อยางละ 1 ฉบับ
(5) สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองผลการสอบผ า นความรู ค วามสามารถทั่ ว ไป
ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับทีส่ มัครสอบขึ้นไป จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารทุกหนา
หมายเหตุ ผูที่ไดขึ้นบัญชีเมื่อจะไดรับการบรรจุเขารับราชการจะตองนําใบรับรองแพทย
ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแก
- 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
10. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูสอบแขงขันได ตองเปนผูสอบไดคะแนนในการสอบแขงขันเพื่อวัด
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ และการสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย

/ 11. การขึ้น...

-811. 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
(ลงนาม)

9 เมษายน พ.ศ. 2562

เบญจพร ชาครานนท
(นางสาวเบญจพร ชาครานนท)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

สําเนาถูกตอง

(นายศุภากร รอดเรืองศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 9 เมษายน 2562)

ชื่อตําแหนง

นักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

จํานวนตําแหนงวาง

1 อัตรา

กลุมวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดินภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชาในกลุมวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน เพื่อใหงาน
วินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน เกิดประโยชนและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ชวยรวบรวม และนําเขาขอมูลเชนขอมูลลักษณะสมบัติของดิน ลักษณะพันธุกรรม
พืชขอมูลภูมิอากาศและการจัดการ เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการปฏิบัติงานดานการวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน
(2) รวมศึกษาและวินิจฉัยคุณภาพของดิน วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลดินดาน
การเกษตร สิ่งแวดลอม และปฐพีกลศาสตร เพื่อใหงายตอความเขาใจ และสามารถนํามาใชประโยชนในดาน
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) รวมสํารวจ ประเมินกําลังผลิตของทรัพยากรดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการใหผลผลิตของดินภายใตสภาพแวดลอมและการจัดการที่แตกตางกัน และจัดทําแผนที่
ผลผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
(4) รวมศึกษาวิจัยและคนควาทางวิชาการดานดิน พืช และภูมิอากาศ โดยประยุกตใช
แบบจําลองการปลูกพืชรวมกับระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจําแนกดิน วางแผนการใชที่ดิน และ
จัดทําคําแนะนําการปลูกพืชใหเหมาะสมกับสมบัติดินและสภาพแวดลอมตางๆ
(5) รว มปรับ ปรุ งและพัฒ นาการกําหนดชั้น ความเหมาะสมของดิน เพื่อกําหนดแนว
ทางการแกไขขอจํากัดของดินดานการเกษตร ปฐพีกลศาสตร และจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของดินดาน
ตางๆ
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหกลุมวินิจฉัยคุณภาพและ
กําลังผลิตของดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ในภาพรวมใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
2. ดานการวางแผน
รวมวางแผนการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายตามแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มุงสูผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
/ 3. ดานการ...

-23. ดานการประสานงาน
(1) ประสานงานในการจัดเตรียมขอมูลพื้นฐานทั้งกับหนวยงานภายใน และกลุมอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ และหนวยงานภายนอก (มหาวิทยาลัยตางๆ กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว กรมสงเสริม
การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมชลประทาน) เพื่อสนับสนุนใหการ
ทํางานเปนไปอยางราบรื่น และเสร็จตามเวลาที่กําหนด
(2) รวมชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
ใหขอมูลและคําแนะนํา ดานการจัดการดิน การวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน
แกเกษตรกร ประชาชนทั่วไป ในหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ได รั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตรและอนุรักษ
ศาสตร ทางปฐพีศาสตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาโท
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ บทบาทหนาที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรูเกี่ยวกับ
- การสํารวจและจําแนกดิน (Soil Survey and Soil classification)
- ความอุดมสมบูรณของดิน (Soil Fertility)
- การอนุรักษดินและน้ํา (Soil and water Conservation)
- ดินปญหาและการปรับปรุงบํารุงดิน (Problem Soil and Soil Improvement)
- ระบบสารสนเทศทรัพยากรดิน (Soil Information System)
- การจัดทําแผนที่และระบบฐานขอมูลดิน
- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)
- แบบจําลองการปลูกพืชที่เหมาะสมกับดิน
- การวินิจฉัยคุณภาพกําลังผลิตของดิน (Soil Interpretation and Productivity)

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 9 เมษายน 2562)

ชื่อตําแหนง

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

จํานวนตําแหนงวาง

1 อัตรา

กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานฐานขอมูลสารสนเทศ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ของผูบังคับบัญชา
ในกลุมฐานขอมูลสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหการดําเนินงานการบริหาร
จัดการขอมูล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) รวบรวม จัดเก็บขอมูลและปรับปรุงขอมูลดานบริหารจัดการและวิชาการ ใหเปน
ปจจุบันเพื่อเขาสูระบบเครือขายทาง Internet และ Intranet เพื่อใหขอมูลที่ไดมีความถูกตองแมนยํามาก
ที่สุด
(2) ศึกษา ออกแบบ วิเคราะห จัดหาและพัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูลดานการ
บริหาร การจัดการ และดานวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
และตรงตามความตองการของหนวยงานมากที่สุด
(3) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ จัดหา พัฒนาและบริหารหองสมุดอิเล็กทรอนิกส
โดยการรวบรวมจัดหาเอกสารวิชาการ วารสารทั้งภาษาไทยและตางประเทศ จัดหมวดหมู จัดระบบการใช
ใหยืมเอกสาร และพัฒนาระบบงานหองสมุดใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งบริการและใหคําปรึกษาแนะนํา
เพื่ออํานวยความสะดวกตอการบริการขอมูล
(4) ดําเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อให
ตรงตามความคาดหวังของสวนราชการและมีเนื้อหาสื่อสารที่ถูกตอง
(5) ใหบริการขอมูลดานการบริหารการจัดการและวิชาการ แกผูบริหารและผูเกี่ยวของ
เพื่อชวยเหลือและสนองความตองการของผูรับบริการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
(6) ติดตอประสานงาน แลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหกลุมฐานขอมูลสารสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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-23. ดานการประสานงาน
(1) ประสานงานทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ชวยจัดทําคูมือระบบและคูมือผูใช เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชใหสามารถใช
งานคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง
(2) ดําเนินการฝกอบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงานที่พัฒนาแก
เจาหนาที่ผูใชงาน หรือเจาหนาที่ระดับรองลงมา
(3) ปฏิบัติงานรวมกับผูใชในการนําระบบไปใชในการปฏิบัติงาน เพื่อชวยเหลือผูใชหาก
มีปญหาหรือขอสงสัยในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ได รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร และ
(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรูเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการตาง ๆ
(3) ความรูเกี่ยวกับการจัดการระบบจัดการฐานขอมูล
(4) ความรูเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมอยางใด อยางหนึ่งที่ใชในการพัฒนาระบบในระดับที่
สามารถ ใชติดตอกับฐานขอมูลประเภท MySQL , SQL Server
(5) ความรูการเขียนชุดคําสั่งสําหรับระบบงานประยุกตดวยโปรแกรมภาษา เชน HTML,
PHP, ASP, SQL statement
(6) ความรูเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรเครือขาย อุปกรณประกอบ และการจัดการระบบ
เครือขาย
(7) ความรู เ กี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร
พ.ศ. ๒๕๕๐
(8) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 9 เมษายน 2562)

ชื่อตําแหนง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จํานวนตําแหนงวาง

1 อัตรา

ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (ขอนแกน)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการดานงาน
สารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานจัดการประชุม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในฝาย
บริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เพื่อสนับสนุนงานตางๆ ในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ไดอยาง
รวดเร็วถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับขอมูล สถิติ เพื่อทําสรุปรายงานสนับสนุนการบริหาร
สํานักงานในดานตางๆ
(2) ติดตามงานในสํานักงาน เชน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารแผนปฏิบัติ
งานราชการงานบริหารอาคารสถานที่และภูมิทัศน เพื่อใหสามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
ที่กําหนด
(3) กลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติเพื่อไมใหเกิด
ขอผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหาร
(4) จัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการตางๆ โดยตองมีการเตรียมเอกสาร
การนําเสนอการจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานตางๆ เพื่อใหการบริหารการประชุมหรืองานพิธีการ
ตางๆ 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
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ที่ดีรวมกัน

3. ดานการประสานงาน
(1) พัฒนาความสัมพันธดวยการนําเสนอแนวคิดภายในทีมงาน เพื่อสรางความเขาใจ

(2) ใหคําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหาร
ราชการทั่วไป ใหแกสมาชิกในทีมงาน เพื่อเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือในหนวยงาน
4. ดานการบริการ
ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดทราบขอมูลและเกิดความเขาใจ
ในงานและหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แกไข
เพิ่มเติม
(3) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(4) ความรู เ กี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560
(5) ความรูเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แกไขเพิ่มเติม
(6) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
(7) ความรูดานการวิเคราะหและวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองคการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 9 เมษายน 2562)

ชื่อตําแหนง

นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ

จํานวนตําแหนงวาง

1 อัตรา

กลุมจัดการและบริการแผนที่และขอมูลทางแผนที่
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานวิชาการแผนที่ภาพถาย การพัฒนาระบบจัดเก็บ ระบบสืบคน ระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายเพื่อการใหบริ การแผนที่และขอมูลภูมิสารสนเทศภายใตการกํากั บ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชาในกลุมจัดการและบริการแผนที่และขอมูลทางแผนที่ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่
เพื่อใหการดําเนินงานมีความถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวมขอมูล และชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบจัดเก็บ ระบบ
สืบคน ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายการใหบริการแผนที่และขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นและใชงานไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา
(2) ศึกษา รวบรวมขอมูล และชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทํา การจัดเก็บ การสืบคน
และการบริการรูปถายทางอากาศ ไดอาโพซิทีฟภาพถายทางอากาศสีเชิงเลข แผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข
หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน จุดบังคับภาพถาย ขอมูลความสูงภูมิประเทศและขอมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆ
แกหนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความถูกตอง รวดเร็วยิ่งขึ้น
(3) ศึกษา รวบรวมขอมูลและชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บ จัดเตรียมและการ
จัดซื้อจัดหาแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่และขอมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆใหกับ
หนวยงานของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใหมีความถูกตอง รวดเร็วยิ่งขึ้น
(4) ศึกษา รวบรวมขอมูล และเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทาง วิธีการ มาตรการ จัดทํา
จัดเก็บ สืบคน และใหบริการแผนที่และขอมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคไดมาตรฐานและ
เปนไปตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น
(5) ศึกษา รวบรวมขอมูล และปฏิบัติงานเกี่ย วกับ การพัฒ นาระบบสนั บสนุน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและระบบรักษาความปลอดภัยของแผนที่และขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อใหระบบ
ดังกลาวใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(6) ศึกษา รวบรวมขอมูล จัดทําและพัฒนาชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของ
ประเทศ (FGDS) ไดแก ขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ขอมูลแผนที่ภาพถายทาง
อากาศ และขอมูลภาพถายจากดาวเทียมของกรมพัฒนาที่ดิน
(7) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหกลุม
จัดการและบริการแผนที่และขอมูลทางแผนที่ สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ ในภาพรวมบรรลุ
ภารกิจที่กําหนดไว
/ 2. ดานการ...

-22. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการดําเนินงานโครงการของ
หนวยงาน ตามที่ไดรับมอบหมาย แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให
เปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในกลุมหรือทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ
ทีมงานหรือหนวยงานอื่นในระดับสํานัก เพื่อใหเกิดความรวมมือและสัมฤทธิ์ผลตามที่กําหนดไว
(2) ประสานงานและใหความรวมมือดานขอมูลและ ชี้แจง เสนอแนะ ใหขอคิดเห็นในที่
ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อเปนประโยชนและใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกัน
4. ดานการบริการ
ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานดานการจัดทํา การจัดเก็บ
การสืบคน และการบริการแผนที่ รูปถายทางอากาศ ไดอาโพซิทีฟภาพถายทางอากาศสีเชิงเลข แผนที่
ภาพถายออรโธสีเชิงเลข หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน จุดบังคับภาพถาย ขอมูลความสูงภูมิประเทศและขอมูลภูมิ
สารสนเทศอื่นๆรวมทั้ง ขั้นตอน วิธีการ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและเงื่อนไขการบริการแผนที่และขอมูลภูมิ
สารสนเทศ แกหนวยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อใหไดทราบขอมูล และความรูในเรื่องดังกลาวอยางถูกตอง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ได รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
วิ ศ วกรรมศาสตร ทางวิ ศ วกรรมโยธา หรื อ ทางวิ ศ วกรรมสํ า รวจ หรื อ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ก ายภาพ
ทางภูมิศาสตร หรือทางภูมศิ าสตรกายภาพ และ
(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ บทบาทหนาที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรูเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
(3) ความรูเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ
(4) ความรูเกี่ยวกับการอาน แปลความหมาย จัดทําและปรับปรุงแผนที่จากภาพถาย
ทางอากาศ หรือขอมูลดาวเทียม

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 9 เมษายน 2562)

ชื่อตําแหนง

นายชางสํารวจปฏิบัติงาน

จํานวนตําแหนงวาง

1 อัตรา

กลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
(ปทุมธานี)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานชางสํารวจ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ในกลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เพือ่ ใหการสํารวจและทําแผนที่ถูกตองรวดเร็วตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) สํารวจและจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดินอยางละเอียดเพื่อใชใน
การวางแผนการใชที่ดินระดับไรนา
(2) สํารวจ ออกแบบ และควบคุมการกอสรางของหนวยงานเพื่อใหถูกตองตามหลัก
วิชาการและเปนไปตามแผนงาน งบประมาณที่กําหนดไว
(3) จัดทําขอมูลจําแนกประเภทที่ดิน เพื่อใหขอมูลประกอบการวางแผนการใชที่ดิน
ระดับไรนา
(4) สํ า รวจและซ อ มแซมโครงข า ยหมุ ด หลั ก ฐานภาคพื้ น ดิ น เพื่ อให ท ราบและ
รายละเอียดการใชประโยชนใหเปนไปตามหลักวิชาการสํารวจรังวัด
(5) ตรวจสอบแนวเขตปาไมถาวรในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
(6) จัดทําขอมูลแผนที่ ประกอบสวนของแผนที่ ผลิตแผนที่ตนแบบ เพื่อใชในงาน
อนุรักษดินและน้ํา
2. ดานการบริการ
ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงานดานสํารวจออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ํา งาน
แหลงน้ํา แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดรับทราบขอมูลความรูตางๆ
และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

/ คุณสมบัติ...

-2คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ได รับ ประกาศนี ยบัตรวิช าชีพชั้น สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการ
กอสราง และ
(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรูเกี่ยวกับ
- ดานแผนที่ การจัดทําขอมูลแผนที่
- การสํารวจ และจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดิน
- หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน
- การสํารวจ ออกแบบ และควบคุมการกอสราง

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 9 เมษายน 2562)

ชื่อตําแหนง

นายชางโยธาปฏิบัติงาน

จํานวนตําแหนงวาง

3 อัตรา

(1) กลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
(สงขลา)
(2) กลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ 2
สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน (กรุงเทพมหานคร)
(3) กลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ 4
สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานชางโยธา ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ในกลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ 2, 4 สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
เพื่อใหสํารวจและทําแผนที่ถูกตองรวดเร็วตามหลักวิชาการ และการสํารวจภูมิประเทศ การกอสรางงาน
แหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา เปนไปอยางถูกตองดวยมาตรการวิธีกล
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) สํารวจและจัดทําแบบแปลนงานระบบอนุรักษดินและน้ํา งานแหลงน้ํา เพื่อใหการ
สํารวจและจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําถูกตองตามหลักปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ
(2) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมการกอสรางของหนวยงานเพื่อใหถูกตอง
ตามหลักวิชาการและเปนไปตามแผนงาน งบประมาณที่กําหนดไว
(3) ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(4) ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใชตามหลักวิชาชาง เพื่อประมาณราคาคา
กอสราง
(5) รวบรวมและจัดเก็บขอมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห วิจัยในงานดานชาง
(6) สํารวจ เขียนแบบ และควบคุมการกอสรางงานแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
ดวยมาตรการวิธีกล เพื่อใหเปนไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวของ
(7) ชว ยบํ ารุ งรั กษาสิ่งกอสรางในระบบอนุรักษดินและน้ําดานวิศวกรรม เพื่อให
สิ่งกอสรางมีความมั่นคงแข็งแรงเปนไปตามมาตรฐานทางดานวิศวกรรม
(8) ชวยถอดแบบ และแยกวัสดุ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใชตามหลักวิชาชาง เพื่อ
ประมาณราคาคากอสราง และใชเปนราคากลาง พรอมจัดเตรียมเอกสารทางดานวิศวกรรม เพื่อจัดซื้อจัดจาง
ในงานแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ําและระบบอนุรักษดินและน้ํา เพื่อใหเปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการ
/ (9) ชวยฟนฟู...

-2(9) ชวยฟนฟู ปรับปรุง บํารุงดิน ดานวิศวกรรม ตามมาตรการปองกันและบรรเทาภัย
ธรรมชาติเพื่อใหตรงความตองการของหนวยงาน และใหเปนไปตามหลักวิชาชาง เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
(10) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหกลุม
สํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ 2 และกลุมพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่ 4 สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
2. ดานการบริการ
(1) ใหคํา แนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก
ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ระดับรองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่
สนใจไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
(2) ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อ
ขอความชวยเหลือและรวมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ได รับ ประกาศนี ยบัตรวิช าชีพชั้น สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการ
กอสราง และ
(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2) การสํารวจเพื่อการออกแบบ เขียนแบบ - ถอดแบบ การกอสราง
(3) การบํารุงรักษาโครงการกอสรางตางๆ
(4) ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุงและซอมแซม

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 9 เมษายน 2562)

ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จํานวนตําแหนงวาง

1 อัตรา

กลุมงบประมาณ กองคลัง (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนในกลุมงบประมาณ
กองคลัง เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณของกรมพัฒนาที่ดิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตาม
ระเบียบที่กําหนดไว
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) รวมจัดทําแผนการใชเงินงบประมาณทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค พรอมทั้งการ
โอนจัดสรรงบประมาณทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อใหการจัดทําแผนการใชเงินงบประมาณของกรม
พัฒนาที่ดิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไว
(2) ชวยขออนุมัติเงินประจํางวดงบประมาณรายจายประจําป งบกลาง กปร. เงินกู
งบฉุกเฉิน เงินกันไวเบิกเหลื่อมป และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายประจําป เพื่อให
การใชจายเงินงบประมาณของกรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
(3) ร ว มจั ดทํ า ประมาณการรายไดป ระจําปงบประมาณและจัดทํ าเงิน งบประมาณ
เบิกจายแทนกันเพื่อใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบที่กําหนด
(4) รวมดําเนินการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป การขยายเวลาเบิกจายเงิน การขออนุมัติ
หลักการ การจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน เพื่อใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ถูกตองตามระเบียบที่กําหนด
(5) รวมวิเคราะหรายการเบิกเงิน ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ การติดตามผล
และจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณ งบกลาง เงินนอกงบประมาณ เงินกันไวเบิกเหลื่อมป เพื่อใหการ
เบิกจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบที่กําหนด
2. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาหนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถายทอดความรู ความชํานาญแกผูที่สนใจ
(2) ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อขอความชวยเหลือและความรวมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปน
ประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน

/ คุณสมบัติ...

-2คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ได รับ ประกาศนี ยบัตรวิช าชีพชั้น สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรูเกี่ยวกับระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
และหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) ความรูเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย การเบิกจายเงินเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการบริหารงานสวนราชการ พ.ศ.2553
(4) ความรูเกี่ ยวกั บระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนํ าเงิ น
สงคลัง พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม
(5) ความรูเ กี่ยวกับ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS :
Government Fiscal Management information System)

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 9 เมษายน 2562)

ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

จํานวนตําแหนงวาง

1 อัตรา

กลุมพัสดุ กองคลัง (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนในกลุมพัสดุ กองคลัง เพื่อใหการ
จัดซื้อ จัดจางและบริหารสัญญาของกรมพัฒนาที่ดิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบ
ที่กําหนดไว
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ชวยจัดซื้อจัดจางและบริหารสัญญาใหถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ
จัดซื้อจัดจางของกรมพัฒนาที่ดิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไว
(2) รวมพิจารณาเลิกสัญญา การขอหยุดงาน การตออายุสัญญา ควบคุมติดตามหลักค้ํา
ประกันสัญญา และหลักค้ําประกันซองประกวดราคา พิจารณาตรวจสอบขอรองเรียนตางๆ ของภาครัฐและ
เอกชนตลอดจนใหบริการรับรองคุณสมบัติแกผูรับจาง เพื่อใหการบริหารสัญญา เปนไปไดอยางถูกตองตาม
ระเบียบที่กําหนดและรวดเร็ว
(3) ชวยบันทึกการสราง PO (ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง/สัญญา) รวมถึงการตรวจรับงาน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เพื่อรอการเบิกจายเพื่อใหการจัดซื้อ
จัดจางของกรมพัฒนาที่ดิน เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไว
(4) รวมใหคําแนะนําเปนที่ปรึกษาและชวยแกไขปญหาการปฏิบัติงานดานจัดซื้อจัดจาง
และบริหารสัญญาในระบบ e-GP ตามระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานดานพัสดุของกรมพัฒนาที่ดิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไว
2. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํ าเกี่ยวกับ ระเบีย บและวิ ธีการปฏิบัติงานที่ อยู ในความรั บผิดชอบแก
ผูรวมงาน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน และใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน ตางหนวยงาน หรือประชาชน
ทั่วไป เพื่อใหบริการ หรือขอความชวยเหลือในดานที่ตนรับผิดชอบ

/ คุณสมบัติ...

-2คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ได รับ ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพชั้น สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรู เ กี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560
(3) ความรูเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕60
(4) ความรู เกี่ ยวกับระบบบริ หารการเงิ นการคลังภาครั ฐแบบอิ เล็ กทรอนิกส (GFMIS :
Government Fiscal Management information System)
(5) ความรู เกี่ ยวกับ ระเบีย บสํานั กนายกรัฐ มนตรี วาดวยการใชร ถราชการ พ.ศ. 2523
และที่แกไขเพิ่มเติม
(6) ความรูเ กี่ย วกั บระเบีย บกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัส ดุ
พ.ศ. 2552
(7) ความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 9 เมษายน 2562)

ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

จํานวนตําแหนงวาง

6 อัตรา

(1) กลุมวางแผนการใชที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
(ปทุมธานี)
(2) ฝายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
(3) กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 6 (เชียงใหม)
(4) กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 6 (เชียงใหม)
(5) ศูนยปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา - แมฟาหลวง
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 (ราชบุรี)
(6) ฝายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานการเกษตร ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนในกลุมวางแผนการใชที่ดิน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กลุมวิชาการเพื่อ
การพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ศูนยปฏิบัติการจัดการที่ดิน ชัยพัฒนา-แมฟาหลวง สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 10 และสถานีพัฒนาที่ดินระนอง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ
เกษตรและเผยแพรความรูแกเกษตรกร และการดําเนินงานวิจัยมีความถูกตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานรวมกับนักสํารวจดิน ในการสํารวจจําแนกดินอยางละเอียด เพื่อให
ทราบถึงศักยภาพของทรัพยากรดินในพื้นที่ตางๆ
(2) ปฏิบัติงานรวมกับเศรษฐกร ในการสํารวจวิเคราะหขอมูลสภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อใหนําขอมูลมาใชประกอบในการวางแผนการใชที่ดินในระดับไรนา
(3) ชวยทําการศึกษา วิจัยและทดสอบการพัฒนาที่ดินในพื้นที่เพื่อใหสามารถใชที่ดิน
เพื่อการเกษตร
(4) ปฏิบัติการดานการพัฒนาที่ดิน การสงเสริมการสาธิต เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
เพื่อสามารถแกไขปญหาดินใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
/ (5) รวมดําเนิน...

-2(5) รวมดําเนินการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีใหแกหมอดินอาสา และเกษตรกร
ทั่วไปเพื่อสรางเครือขายการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอยางตอเนื่องและยั่งยืน
(6) ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินและแผนพัฒนาการเกษตร เพื่อใหมีการ
ใชประโยชนที่ดินอยางเต็มศักยภาพ
(7) รว มจั ดทํ า แผนพัฒ นาทรัพยากรที่ดิน ระดับ พื้น ที่ เพื่อสามารถพัฒ นาที่ ดิน ให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
(8) ปฏิบัติงานรวมกับนักวิชาการเกษตรในงานวิจัยและทดสอบและงานผลิตพันธุพืช
เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่สามารถนําไปถายทอดใหแกเกษตรกรไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(9) ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษาวิจัยและพัฒนางานดานการพัฒนาที่ดิน การ
อนุรักษดินและน้ําและปรับปรุงดิน สรางองคความรูเพื่อจัดการดิน แกไขปญหาดานดินและตอยอดขยายผล
องคความรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
(10) ชวยนักวิ ชาการเกษตรในการศึ กษาวิจั ยและพัฒนาเกี่ยวกับหญาแฝกอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

ไปปฏิบัติ

2. ดานการบริการ
(1) สาธิต แนะนํา สงเสริม ฝกอบรม และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อนําความรู

(2) ปฏิบัติงานรวมกับนักวิชาการเกษตรในการสาธิต แนะนํา สงเสริม ฝกอบรมและ
ถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนการดําเนินงานศูนยการเรียนรูการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อนําความรูไปปฏิบัติ
(3) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ และแนะแนวทางการแกไขปญหาการเกษตร
เพื่อใหมีการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
(1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร และ
(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html

/ หลักสูตร...

-3หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรูเกี่ยวกับงานการเกษตร และการพัฒนาที่ดิน ไดแก
- ความรูทั่วไปทางการเกษตร
- การอนุรักษดินและน้ํา
- การวางแผนการใชที่ดิน
- การจัดการดิน
- การปรับปรุงบํารุงดิน
- ปจจัยการผลิตที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดิน

