
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ  

(วุฒิปริญญาโท) นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ นักวิชาการแผนท่ีภาพถาย
ปฏิบัติการ นายชางสํารวจปฏิบัติงาน นายชางโยธาปฏิบัติงาน เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
 

 
 
  ดวยกรมพัฒนาท่ีดินจะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
ในตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ นักจัดการงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ นายชางสํารวจปฏิบัติงาน นายชางโยธาปฏิบัติงาน 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 17 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการ
สอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนท่ีจะไดรับ 
1.1 ตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)   
 อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท 
1.2 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ   
 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 
1.3 ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ   
 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 
1.4 ตําแหนงนักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ   
 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 

ท้ังนี้ อัตราเงินเดือนใหเปนไปตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดินไดกําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน  
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2.  จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก 
 2.1 ตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 
ท่ีกลุมวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (กรุงเทพมหานคร) 
 2.2 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 
ท่ีกลุมฐานขอมูลสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรุงเทพมหานคร) 
 2.3 ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 
ท่ีฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 (ขอนแกน)  
 2.4 ตําแหนงนักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 
ท่ีกลุมจัดการและบริการแผนท่ีและขอมูลทางแผนท่ี  สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี 
(กรุงเทพมหานคร) 
 2.5 ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 
ท่ีกลุมสํารวจเพ่ือทําแผนท่ี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 (ปทุมธาน)ี 
 2.6 ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา   
ท่ีกลุมสํารวจเพ่ือทําแผนท่ี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 (สงขลา) กลุมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี 2 และ 
กลุมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี 4 สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน (กรุงเทพมหานคร)  
 2.7 ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 
ท่ีกลุมงบประมาณ กองคลัง (กรุงเทพมหานคร) 
 2.8 ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 
ท่ีกลุมพัสดุ กองคลัง (กรุงเทพมหานคร) 
 2.9 ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก จํานวน 6 อัตรา 
ท่ีกลุมวางแผนการใชท่ีดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 (ปทุมธานี) ฝายวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน สถานี
พัฒนาท่ีดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 กลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน สํานักงานพัฒนา
ท่ีดินเขต 6 (2 อัตรา (เชียงใหม)) ศูนยปฏิบัติการจัดการท่ีดินชัยพัฒนา-แมฟาหลวง สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
10 (ราชบุรี) ฝายวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินระนอง สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 

3.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร

สอบแขงขันของแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี ้

 4.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
4.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้ 

ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 
(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
(3)   เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
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ข.  ลักษณะตองหาม 
(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ. 
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(6) เปนบคุคลลมละลาย 
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
(9) เป นผู เ คย ถูกลง โทษให ออก  หรื อปลดออก  เพราะกระ ทําผิ ดวิ นั ย 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(10)  เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ

ตามหนวยงานของรัฐตามกฎหมายอ่ืน 
(11)  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน 

ในหนวยงานของรัฐ 

 ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน ซ่ึงมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม 
(8) หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม 
ตาม (10) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี สําหรับผูท่ีมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิ 
สมัครสอบแขงขันได แตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแขงขันไดตอเม่ือ 
พนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว 

 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 

4.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร

สอบแขงขันของแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี ้
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5.  การรับสมัครสอบ  
 5.1   ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
 5.2   ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 ตําแหนง เม่ือเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลง
แกไขไมได 

5.3 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี 22 เมษายน 2562 
ถึงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
ดังนี้  
 (1)   ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ีเว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ  
“รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาท่ีดิน”  
 (2) ใหผูสมัครสอบเลือกหัวขอยอย “อับโหลด (upload) รูปถาย” โดยกรอก 
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ืออัปโหลด (upload) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา 
ถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟลเปน .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐
KB) รูปถายท่ีอัปโหลดจะปรากฎบนบัตรประจําตัวสอบ  
 (3) ใหผูสมัครสอบกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน  
 (4) ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ใหโดยอัตโนมัติ  ใหผูสมัครพิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือหากไมมี
เครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบไฟลลงในสื่อบันทึกขอมูล  
  ในกรณีท่ีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัคร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถ
แกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกท่ีสมบูรณแลวได 

5.4 นําแบบฟอรมการชําระเงิน (ขอ 5.3 (4)) ไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคานเตอร  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตวันท่ี 22 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
ภายในเวลาทําการของธนาคาร   

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

5.6 ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ 
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5.7 พิมพบัตรประจําตัวสอบ ตั้งแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป 
 เม่ือกรมพัฒนาท่ีดินประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแลว ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ี

เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
ในกรมพัฒนาท่ีดิน” เพ่ือพิมพบัตรประจําตัวสอบ พรอมลงลายมือชื่อ และนําไปแสดงตอเจาหนาท่ีคุมสอบใน
วันสอบขอเขียน 

ท้ังนี้  บัตรประจําตัวสอบถือเปนเอกสารสําคัญท่ีตองนําไปแสดงตนเพ่ือใชใน
การเขาหองสอบ หากไมมีบัตรประจําตัวสอบจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ และแมวามีบัตรประจําตัว
สอบ แตหากรูปถายท่ีปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ 5.3 (2) ใหถือ
เปนความบกพรองของผูสมัครสอบ และจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบเชนเดียวกัน 

การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เม่ือชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว 

6.  เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
 6.1   ในการสมัครสอบครั้งนี้ผูสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
 6.2   ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 ตําแหนง เม่ือเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลง
แกไขไมได 
 6.3   ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบ ในขอ 4.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ข้ันประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเปนเกณฑ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต 
http://203.21.42.34/acc/index.html  
 6.4   การสมัครสอบตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน  
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 

 6.5   ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง  
ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซ่ึงผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม กรมพัฒนาท่ีดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ท้ังนี้ ในกรณีผูสมัคร
ยื่นเอกสารปลอมกรมพัฒนาท่ีดินจะดําเนินการทางคดีอาญาตอไปดวย 
  และกรณีเลขประจําตัวประชาชนท่ีใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐาน 
การแสดงตนเพ่ือเขาหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผูสมัคร
สอบไมตรงกับขอมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเขาหองสอบ ผูสมัครตองมีหลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกใหไป
ยืนยัน มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิเขาหองสอบ 

 

/ 7. การประกาศ... 
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7.  การประกาศรายช่ือผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 กรมพัฒนาท่ีดิน จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบแขงขันในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th 
เลือกหัวขอ “สมัครงานกรมพัฒนาท่ีดิน” หรือเขาท่ีเว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ  
“รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาท่ีดิน” 

8. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน 
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันแบงออกเปนความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 

และความเหมาะสมกับตําแหนง  ดังนี้ 
8.1   ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  คะแนนเต็ม  200 คะแนน 
     ผูสมัครสอบในตําแหนงใดตองสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง

นั้นตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบแขงขันแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี ้
 8.2 ความเหมาะสมกับตําแหนง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ 
ท้ังนี้ อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชน
ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเปน
ของตําแหนง 

 ท้ังนี้  จะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง
กอน และเม่ือสอบผานการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธิเขา
สอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ในภายหลัง  โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบเพ่ือวัด
ความเหมาะสมกับตําแหนง ทางเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงาน 
กรมพัฒนาท่ีดิน” หรือเขาท่ีเว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาท่ีดิน” 

9. หลักฐานการสมัครสอบ 
 9.1 หลักฐานท่ีตองนํามาในวันสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง

(สัมภาษณ)   
(1) ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเตอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และ 

ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกิน 1 ป พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
(2) สําเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 

(Transcript of Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงท่ีสมัคร
สอบแขงขัน โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวน 
อยางละ 2 ฉบับ 

 
/ ท้ังนี้... 
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ท้ังนี้  ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตร หรือ 
ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบแขงขัน คือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษา
ดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได ก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ี
สําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปด
รับสมัครมายื่นแทน 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
(4) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  

(ในกรณี ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) แบบ สด.8 แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จํานวน
อยางละ 1 ฉบับ 

(5) สํา เนาหนั งสือรับรองผลการสอบผานความรู ความสามารถท่ัวไป  
ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับท่ีสมัครสอบข้ึนไป จํานวน 1 ฉบับ 

ท้ังนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ 
ลงลายมือช่ือ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารทุกหนา  

หมายเหตุ  ผูท่ีไดข้ึนบัญชีเม่ือจะไดรับการบรรจุเขารับราชการจะตองนําใบรับรองแพทย 
ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซ่ึงไดแก 

-  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
-  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
-  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค

ตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

อนึ่ง  กรณีท่ีตรวจพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาท่ีดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผู
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง หรือเรียกรองใดๆ 
ท้ังสิ้น 

10.   เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได ตองเปนผูสอบไดคะแนนในการสอบแขงขันเพ่ือวัด
ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และการสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ
ตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 

 

 

 / 11. การข้ึน... 



สําเนาถูกตอง 

 

(นายศุภากร  รอดเรืองศักดิ์) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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11.   การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 
 กรมพัฒนาท่ีดินจะประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนน
รวมของการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงและการสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสม
กับตําแหนงสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนการสอบแขงขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนการสอบแขงขันเพ่ือวัด
ความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก ใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
 การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได จะข้ึนบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวันข้ึนบัญชี 
แตถามีการสอบแขงขันในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบ
แขงขันไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

 12. การบรรจุและแตงตั้ง 
 12.1 ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันได 
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามท่ีระบุไวในขอ ๑ 

 12.2 กรมพัฒนาท่ีดินไมประสงคท่ีจะรับโอนผูสอบแขงขันไดท่ีเปนขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภทไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการสอบแขงขันดวยความเสมอภาค โปรงใส และยุติธรรม ดังนั้น 
หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบแขงขันได หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาได
หลงเชื่อและแจงใหอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินทราบดวย 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี     9    เมษายน  พ.ศ. 2562 

(ลงนาม)                  เบญจพร  ชาครานนท 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   9    เมษายน  2562) 

 
 

ช่ือตําแหนง นักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)     

จํานวนตําแหนงวาง   1  อัตรา กลุมวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน  กองสํารวจดินและ 
  วิจัยทรัพยากรดิน (กรุงเทพมหานคร)  
  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับดานวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดินภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชาในกลุมวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน เพ่ือใหงาน 
วินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน เกิดประโยชนและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

 (1) ชวยรวบรวม และนําเขาขอมูลเชนขอมูลลักษณะสมบัติของดิน ลักษณะพันธุกรรม
พืชขอมูลภูมิอากาศและการจัดการ เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการปฏิบัติงานดานการวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน 

(2) รวมศึกษาและวินิจฉัยคุณภาพของดิน วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลดินดาน
การเกษตร สิ่งแวดลอม และปฐพีกลศาสตร เพ่ือใหงายตอความเขาใจ และสามารถนํามาใชประโยชนในดาน
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) รวมสํารวจ ประเมินกําลังผลิตของทรัพยากรดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการใหผลผลิตของดินภายใตสภาพแวดลอมและการจัดการท่ีแตกตางกัน และจัดทําแผนท่ี
ผลผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 

(4) รวมศึกษาวิจัยและคนควาทางวิชาการดานดิน พืช และภูมิอากาศ โดยประยุกตใช
แบบจําลองการปลูกพืชรวมกับระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจําแนกดิน วางแผนการใชท่ีดิน และ
จัดทําคําแนะนําการปลูกพืชใหเหมาะสมกับสมบัติดินและสภาพแวดลอมตางๆ 

(5) รวมปรับปรุงและพัฒนาการกําหนดชั้นความเหมาะสมของดินเพ่ือกําหนดแนว
ทางการแกไขขอจํากัดของดินดานการเกษตร ปฐพีกลศาสตร และจัดทําแผนท่ีความเหมาะสมของดินดาน
ตางๆ 

(6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหกลุมวินิจฉัยคุณภาพและ
กําลังผลิตของดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ในภาพรวมใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 2. ดานการวางแผน 
 รวมวางแผนการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายตามแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มุงสูผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 
 

/ 3.  ดานการ... 
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 3. ดานการประสานงาน 
(1) ประสานงานในการจัดเตรียมขอมูลพ้ืนฐานท้ังกับหนวยงานภายใน และกลุมอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ และหนวยงานภายนอก (มหาวิทยาลัยตางๆ กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว กรมสงเสริม
การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมชลประทาน) เพ่ือสนับสนุนใหการ
ทํางานเปนไปอยางราบรื่น และเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(2) รวมชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 
 ใหขอมูลและคําแนะนํา ดานการจัดการดิน การวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน 
แกเกษตรกร ประชาชนท่ัวไป ในหนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเ ทียบได ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตรและอนุรักษ
ศาสตร ทางปฐพีศาสตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 
 (2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. 
ในระดับปริญญาโท  

ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรูเก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ บทบาทหนาท่ีและภารกิจของ
กรมพัฒนาท่ีดิน 
 (2)   ความรูเก่ียวกับ 
 -  การสํารวจและจําแนกดิน (Soil Survey and Soil classification) 
 -  ความอุดมสมบรูณของดิน (Soil Fertility) 
 -  การอนุรักษดินและน้ํา (Soil and water Conservation) 
 -  ดินปญหาและการปรับปรุงบํารุงดิน (Problem Soil and Soil Improvement) 
 -  ระบบสารสนเทศทรัพยากรดิน (Soil Information System) 
    -  การจัดทําแผนท่ีและระบบฐานขอมูลดิน 
    -  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 
    -  แบบจําลองการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับดิน 
 -  การวินิจฉัยคุณภาพกําลังผลิตของดิน (Soil Interpretation and Productivity) 

 

http://203.21.42.34/acc/index.html


รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   9     เมษายน  2562) 

 
 

ช่ือตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ   

จํานวนตําแหนงวาง   1  อัตรา กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 การส่ือสาร (กรุงเทพมหานคร) 
  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับดานฐานขอมูลสารสนเทศ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ของผูบังคับบัญชา 
ในกลุมฐานขอมูลสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหการดําเนินงานการบริหาร
จัดการขอมูล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

 (1) รวบรวม จัดเก็บขอมูลและปรับปรุงขอมูลดานบริหารจัดการและวิชาการ ใหเปน
ปจจุบันเพ่ือเขาสูระบบเครือขายทาง Internet และ Intranet เพ่ือใหขอมูลท่ีไดมีความถูกตองแมนยํามาก
ท่ีสุด 

(2) ศึกษา ออกแบบ วิเคราะห จัดหาและพัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูลดานการ
บริหาร การจัดการ และดานวิชาการ เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
และตรงตามความตองการของหนวยงานมากท่ีสุด 

(3) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ จัดหา พัฒนาและบริหารหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  
โดยการรวบรวมจัดหาเอกสารวิชาการ วารสารท้ังภาษาไทยและตางประเทศ จัดหมวดหมู จัดระบบการใช 
ใหยืมเอกสาร และพัฒนาระบบงานหองสมุดใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังบริการและใหคําปรึกษาแนะนํา 
เพ่ืออํานวยความสะดวกตอการบริการขอมูล 

(4) ดําเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ เพ่ือให
ตรงตามความคาดหวังของสวนราชการและมีเนื้อหาสื่อสารท่ีถูกตอง 

(5) ใหบริการขอมูลดานการบริหารการจัดการและวิชาการ แกผูบริหารและผูเก่ียวของ 
เพ่ือชวยเหลือและสนองความตองการของผูรับบริการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) ติดตอประสานงาน แลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

(7) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหกลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวมบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 2. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
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 3. ดานการประสานงาน 
(1) ประสานงานทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือให

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 
(1) ชวยจัดทําคูมือระบบและคูมือผูใช เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชใหสามารถใช

งานคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง 
(2) ดําเนินการฝกอบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงานท่ีพัฒนาแก

เจาหนาท่ีผูใชงาน หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
(3) ปฏิบัติงานรวมกับผูใชในการนําระบบไปใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือชวยเหลือผูใชหาก

มีปญหาหรือขอสงสัยในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร และ 
 (2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับปริญญาตรี ข้ึนไป 

ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี และภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 

(2)   ความรูเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการตาง ๆ  
(3) ความรูเก่ียวกับการจัดการระบบจัดการฐานขอมูล 
(4) ความรูเก่ียวกับภาษาโปรแกรมอยางใด อยางหนึ่งท่ีใชในการพัฒนาระบบในระดับท่ี

สามารถ ใชติดตอกับฐานขอมูลประเภท MySQL , SQL Server  
(5) ความรูการเขียนชุดคําสั่งสําหรับระบบงานประยุกตดวยโปรแกรมภาษา เชน HTML, 

PHP, ASP, SQL statement 
(6) ความรูเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรเครือขาย อุปกรณประกอบ และการจัดการระบบ

เครือขาย 
(7) ความรู เก่ียวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  

พ.ศ. ๒๕๕๐  
(8) ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และ

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

http://203.21.42.34/acc/index.html


รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี    9    เมษายน  2562) 

 
 

ช่ือตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ   

จํานวนตําแหนงวาง   1  อัตรา ฝายบริหารท่ัวไป  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 (ขอนแกน) 
    
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการดานงาน 
สารบรรณ งานบริหารท่ัวไป งานจัดการประชุม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในฝาย 
บริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 เพ่ือสนับสนุนงานตางๆ ในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 ไดอยาง
รวดเร็วถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

 (1) ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับขอมูล สถิติ เพ่ือทําสรุปรายงานสนับสนุนการบริหาร
สํานักงานในดานตางๆ 

(2) ติดตามงานในสํานักงาน เชน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารแผนปฏิบัติ
งานราชการงานบริหารอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน เพ่ือใหสามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
ท่ีกําหนด 

(3) กลั่นกรองเรื่องท่ีมีประเด็นเก่ียวกับกฎระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติเพ่ือไมใหเกิด
ขอผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหาร 

(4) จัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการตางๆ โดยตองมีการเตรียมเอกสาร  
การนําเสนอการจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานตางๆ เพ่ือใหการบริหารการประชุมหรืองานพิธีการ
ตางๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน 

(5) ติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก 
เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

(6) ปฏิบัติตามมติของท่ีประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนางานเพ่ือการรายงาน
และเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาตอไป 

(7) การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาวของหนวยงานกับสาธารณะชนผานระบบ
สารสนเทศ 

 2. ดานการวางแผน 
 มีสวนรวมในการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับกอง
หรือสํานัก เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
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 3. ดานการประสานงาน 
(1) พัฒนาความสัมพันธดวยการนําเสนอแนวคิดภายในทีมงาน เพ่ือสรางความเขาใจ 

ท่ีดีรวมกัน 
(2) ใหคําแนะนําเบื้องตนเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหาร

ราชการท่ัวไป ใหแกสมาชิกในทีมงาน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือในหนวยงาน 

4. ดานการบริการ 
 ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเรื่องเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ  
แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของไดทราบขอมูลและเกิดความเขาใจ 
ในงานและหนวยงาน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 
 (2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับปริญญาตรี ข้ึนไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี และภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 

(2) ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  

(3) ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
(4) ความรู เ ก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัด ซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560  
(5) ความรูเก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม  
(6) ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(7) ความรูดานการวิเคราะหและวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองคการ 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี    9    เมษายน  2562) 

 
 

ช่ือตําแหนง นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ     

จํานวนตําแหนงวาง   1  อัตรา กลุมจัดการและบริการแผนท่ีและขอมูลทางแผนท่ี  
  สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี (กรุงเทพมหานคร) 

  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ ในการ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับดานวิชาการแผนท่ีภาพถาย การพัฒนาระบบจัดเก็บ ระบบสืบคน ระบบคอมพิวเตอรและ 
เครือขายเพ่ือการใหบริการแผนท่ีและขอมูลภูมิสารสนเทศภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชาในกลุมจัดการและบริการแผนท่ีและขอมูลทางแผนท่ี สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี 
เพ่ือใหการดําเนินงานมีความถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

 (1) ศึกษา รวบรวมขอมูล และชวยปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบจัดเก็บ ระบบ
สืบคน ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายการใหบริการแผนท่ีและขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนและใชงานไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา 

(2) ศึกษา รวบรวมขอมูล และชวยปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทํา การจัดเก็บ การสืบคน 
และการบริการรูปถายทางอากาศ ไดอาโพซิทีฟภาพถายทางอากาศสีเชิงเลข แผนท่ีภาพถายออรโธสีเชิงเลข
หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน จุดบังคับภาพถาย ขอมูลความสูงภูมิประเทศและขอมูลภูมิสารสนเทศอ่ืนๆ 
แกหนวยงานภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีความถูกตอง รวดเร็วยิ่งข้ึน 

(3) ศึกษา รวบรวมขอมูลและชวยปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดเก็บ จัดเตรียมและการ
จัดซ้ือจัดหาแผนท่ีภูมิประเทศ 1:50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร แผนท่ีและขอมูลภูมิสารสนเทศอ่ืนๆใหกับ
หนวยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือใหมีความถูกตอง รวดเร็วยิ่งข้ึน 

(4) ศึกษา รวบรวมขอมูล และเสนอแนะเก่ียวกับ แนวทาง วิธีการ มาตรการ จัดทํา 
จัดเก็บ สืบคน และใหบริการแผนท่ีและขอมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคไดมาตรฐานและ
เปนไปตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งท่ีเก่ียวของมากยิ่งข้ึน 

(5) ศึกษา รวบรวมขอมูล และปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบสนับสนุน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและระบบรักษาความปลอดภัยของแผนท่ีและขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือใหระบบ
ดังกลาวใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(6) ศึกษา รวบรวมขอมูล จัดทําและพัฒนาชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของ
ประเทศ (FGDS) ไดแก ขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ขอมูลแผนท่ีภาพถายทาง
อากาศ และขอมูลภาพถายจากดาวเทียมของกรมพัฒนาท่ีดิน 

(7) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหกลุม
จัดการและบริการแผนท่ีและขอมูลทางแผนท่ี สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี ในภาพรวมบรรลุ
ภารกิจท่ีกําหนดไว 

/ 2. ดานการ... 
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 2. ดานการวางแผน 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการดําเนินงานโครงการของ
หนวยงาน ตามท่ีไดรับมอบหมาย แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให
เปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 3. ดานการประสานงาน 
(1) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในกลุมหรือทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ

ทีมงานหรือหนวยงานอ่ืนในระดับสํานัก เพ่ือใหเกิดความรวมมือและสัมฤทธิ์ผลตามท่ีกําหนดไว 
(2) ประสานงานและใหความรวมมือดานขอมูลและ ชี้แจง เสนอแนะ ใหขอคิดเห็นในท่ี

ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะทํางานตาง ๆ เพ่ือเปนประโยชนและใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกัน 

4. ดานการบริการ 
ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงในเรื่องเก่ียวกับงานดานการจัดทํา การจัดเก็บ  

การสืบคน และการบริการแผนท่ี รูปถายทางอากาศ ไดอาโพซิทีฟภาพถายทางอากาศสีเชิงเลข แผนท่ี
ภาพถายออรโธสีเชิงเลข หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน จุดบังคับภาพถาย ขอมูลความสูงภูมิประเทศและขอมูลภูมิ
สารสนเทศอ่ืนๆรวมท้ัง ข้ันตอน วิธีการ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและเง่ือนไขการบริการแผนท่ีและขอมูลภูมิ
สารสนเทศ แกหนวยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือใหไดทราบขอมูล และความรูในเรื่องดังกลาวอยางถูกตอง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเ ทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ  
ทางภูมิศาสตร หรือทางภูมิศาสตรกายภาพ และ 
 (2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับปริญญาตรี ข้ึนไป 

ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรูเก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ บทบาทหนาท่ีและภารกิจของ
กรมพัฒนาท่ีดิน 

(2) ความรูเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
(3)  ความรูเก่ียวกับการจัดการฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ  
(4) ความรูเก่ียวกับการอาน แปลความหมาย จัดทําและปรับปรุงแผนท่ีจากภาพถาย 

ทางอากาศ หรือขอมูลดาวเทียม 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี    9    เมษายน  2562) 

 
 

ช่ือตําแหนง นายชางสํารวจปฏิบัติงาน     

จํานวนตําแหนงวาง   1  อัตรา กลุมสํารวจเพ่ือทําแผนท่ี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  
  (ปทุมธาน)ี 

  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานชางสํารวจ ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอนและวิธีการท่ีชัดเจน ในกลุมสํารวจเพ่ือทําแผนท่ี 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 เพ่ือใหการสํารวจและทําแผนท่ีถูกตองรวดเร็วตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

 (1) สํารวจและจัดทําแผนท่ีระดับขอบเขตและการถือครองท่ีดินอยางละเอียดเพ่ือใชใน
การวางแผนการใชท่ีดินระดับไรนา 
 (2) สํารวจ ออกแบบ และควบคุมการกอสรางของหนวยงานเพ่ือใหถูกตองตามหลัก
วิชาการและเปนไปตามแผนงาน งบประมาณท่ีกําหนดไว 
 (3) จัดทําขอมูลจําแนกประเภทท่ีดิน เพ่ือใหขอมูลประกอบการวางแผนการใชท่ีดิน
ระดับไรนา 
 (4) สํารวจและซอมแซมโครงขายหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน เพ่ือใหทราบและ
รายละเอียดการใชประโยชนใหเปนไปตามหลักวิชาการสํารวจรังวัด 
 (5) ตรวจสอบแนวเขตปาไมถาวรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  
 (6) จัดทําขอมูลแผนท่ี ประกอบสวนของแผนท่ี ผลิตแผนท่ีตนแบบ เพ่ือใชในงาน
อนุรักษดินและน้ํา 

 2. ดานการบริการ 
 ใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับงานดานสํารวจออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ํา งาน
แหลงน้ํา แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดรับทราบขอมูลความรูตางๆ 
และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจาก 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการ
กอสราง และ 

(2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ข้ึนไป 

ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี และภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 (2)  ความรูเก่ียวกับ 

- ดานแผนท่ี การจัดทําขอมูลแผนท่ี 
- การสํารวจ และจัดทําแผนท่ีระดับขอบเขตและการถือครองท่ีดิน 
-   หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน 
- การสํารวจ ออกแบบ และควบคุมการกอสราง 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี    9    เมษายน  2562) 

 
 

ช่ือตําแหนง นายชางโยธาปฏิบัติงาน       

จํานวนตําแหนงวาง   3  อัตรา (1) กลุมสํารวจเพ่ือทําแผนท่ี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12  
   (สงขลา)  
  (2) กลุมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี 2  

   สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน (กรุงเทพมหานคร) 
  (3) กลุมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี 4  
   สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน (กรุงเทพมหานคร) 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานชางโยธา ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ในกลุมสํารวจเพ่ือทําแผนท่ี 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กลุมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี 2, 4 สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 
เพ่ือใหสํารวจและทําแผนท่ีถูกตองรวดเร็วตามหลักวิชาการ และการสํารวจภูมิประเทศ การกอสรางงาน 
แหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา เปนไปอยางถูกตองดวยมาตรการวิธีกล 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

(1) สํารวจและจัดทําแบบแปลนงานระบบอนุรักษดินและน้ํา งานแหลงน้ํา เพ่ือใหการ
สํารวจและจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําถูกตองตามหลักปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ 

(2) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมการกอสรางของหนวยงานเพ่ือใหถูกตอง
ตามหลักวิชาการและเปนไปตามแผนงาน งบประมาณท่ีกําหนดไว 

(3) ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) ถอดแบบ เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุท่ีใชตามหลักวิชาชาง เพ่ือประมาณราคาคา
กอสราง 

(5) รวบรวมและจัดเก็บขอมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห วิจัยในงานดานชาง 
(6) สํารวจ เขียนแบบ และควบคุมการกอสรางงานแหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 

ดวยมาตรการวิธีกล เพ่ือใหเปนไปตามหลักวิชาการและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
(7) ชวยบํารุงรักษาสิ่งกอสรางในระบบอนุรักษดินและน้ําดานวิศวกรรม เพ่ือให

สิ่งกอสรางมีความม่ันคงแข็งแรงเปนไปตามมาตรฐานทางดานวิศวกรรม 
(8) ชวยถอดแบบ และแยกวัสดุ เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุท่ีใชตามหลักวิชาชาง เพ่ือ

ประมาณราคาคากอสราง และใชเปนราคากลาง พรอมจัดเตรียมเอกสารทางดานวิศวกรรม เพ่ือจัดซ้ือจัดจาง
ในงานแหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ําและระบบอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 

/ (9)  ชวยฟนฟู... 
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(9) ชวยฟนฟู ปรับปรุง บํารุงดิน ดานวิศวกรรม ตามมาตรการปองกันและบรรเทาภัย
ธรรมชาติเพ่ือใหตรงความตองการของหนวยงาน และใหเปนไปตามหลักวิชาชาง เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

(10) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหกลุม
สํารวจเพ่ือทําแผนท่ี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กลุมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี 2 และกลุมพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ี 4 สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 2. ดานการบริการ 
 (1) ใหคํา แนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเก่ียวกับงานโยธาท่ีตนมีความรับผิดชอบแก
ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีระดับรองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ี
สนใจไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
 (2) ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือ
ขอความชวยเหลือและรวมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานของหนวยงานและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจาก 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการ
กอสราง และ 
 (2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ข้ึนไป 

ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี และภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 (2)   การสํารวจเพ่ือการออกแบบ เขียนแบบ - ถอดแบบ การกอสราง 
 (3)   การบํารุงรักษาโครงการกอสรางตางๆ 
 (4)   ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุงและซอมแซม 

 
 

http://203.21.42.34/acc/index.html


รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี    9    เมษายน  2562) 

 
 

ช่ือตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน         

จํานวนตําแหนงวาง   1  อัตรา กลุมงบประมาณ กองคลัง (กรุงเทพมหานคร) 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจนในกลุมงบประมาณ 
กองคลัง เพ่ือใหการใชจายเงินงบประมาณของกรมพัฒนาท่ีดิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตาม
ระเบียบท่ีกําหนดไว 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

 1.  ดานการปฏิบัติการ  
(1) รวมจัดทําแผนการใชเงินงบประมาณท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค พรอมท้ังการ

โอนจัดสรรงบประมาณท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือใหการจัดทําแผนการใชเงินงบประมาณของกรม
พัฒนาท่ีดิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนดไว 

(2) ชวยขออนุมัติเงินประจํางวดงบประมาณรายจายประจําป งบกลาง กปร. เงินกู 
งบฉุกเฉิน เงินกันไวเบิกเหลื่อมป และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือให
การใชจายเงินงบประมาณของกรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

(3) รวมจัดทําประมาณการรายไดประจําปงบประมาณและจัดทําเงินงบประมาณ
เบิกจายแทนกันเพ่ือใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนด 

(4) รวมดําเนินการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป การขยายเวลาเบิกจายเงิน การขออนุมัติ
หลักการ การจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน เพ่ือใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนด 

(5) รวมวิเคราะหรายการเบิกเงิน ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ การติดตามผล
และจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณ งบกลาง เงินนอกงบประมาณ เงินกันไวเบิกเหลื่อมป เพ่ือใหการ
เบิกจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนด 

 2. ดานการบริการ 
 (1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี แกเจาหนาท่ีระดับ
รองลงมาหนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญแกผูท่ีสนใจ 

(2) ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือขอความชวยเหลือและความรวมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปน
ประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน  

 

/ คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจาก 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ 
 (2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ข้ึนไป 

ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี และภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 

(2) ความรูเก่ียวกับระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
และหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

(3) ความรูเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย การเบิกจายเงินเก่ียวกับคาใชจาย 
ในการบริหารงานสวนราชการ พ.ศ.2553  

(4) ความรูเก่ียวกับระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงิน 
สงคลัง พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 (5) ความรูเก่ียวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS : 
Government Fiscal Management information System) 

 
 

http://203.21.42.34/acc/index.html


รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี    9    เมษายน  2562) 

 
 

ช่ือตําแหนง เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน         

จํานวนตําแหนงวาง   1  อัตรา กลุมพัสดุ กองคลัง (กรุงเทพมหานคร) 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจนในกลุมพัสดุ กองคลัง เพ่ือใหการ
จัดซ้ือ จัดจางและบริหารสัญญาของกรมพัฒนาท่ีดิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบ 
ท่ีกําหนดไว 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

 1.  ดานการปฏิบัติการ  
(1) ชวยจัดซ้ือจัดจางและบริหารสัญญาใหถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการ

จัดซ้ือจัดจางของกรมพัฒนาท่ีดิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนดไว 
(2) รวมพิจารณาเลิกสัญญา การขอหยุดงาน การตออายุสัญญา ควบคุมติดตามหลักคํ้า

ประกันสัญญา และหลักคํ้าประกันซองประกวดราคา พิจารณาตรวจสอบขอรองเรียนตางๆ ของภาครัฐและ
เอกชนตลอดจนใหบริการรับรองคุณสมบัติแกผูรับจาง เพ่ือใหการบริหารสัญญา เปนไปไดอยางถูกตองตาม
ระเบียบท่ีกําหนดและรวดเร็ว 

(3) ชวยบันทึกการสราง PO (ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง/สัญญา) รวมถึงการตรวจรับงาน 
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เพ่ือรอการเบิกจายเพ่ือใหการจัดซ้ือ
จัดจางของกรมพัฒนาท่ีดิน เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนดไว 

(4) รวมใหคําแนะนําเปนท่ีปรึกษาและชวยแกไขปญหาการปฏิบัติงานดานจัดซ้ือจัดจาง
และบริหารสัญญาในระบบ e-GP ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานพัสดุของกรมพัฒนาท่ีดิน 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนดไว 

2. ดานการบริการ 
(1) ใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบแก

ผูรวมงาน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน และใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง 
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน ตางหนวยงาน หรือประชาชน

ท่ัวไป เพ่ือใหบริการ หรือขอความชวยเหลือในดานท่ีตนรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

/ คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจาก 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ 
 (2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ข้ึนไป 

ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี และภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 (2) ความรู เ ก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัด ซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560  

(3)  ความรูเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕60  

(4) ความรูเก่ียวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS : 
Government Fiscal Management information System) 

(5) ความรูเก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใชรถราชการ พ.ศ. 2523 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

(6) ความรูเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ  
พ.ศ. 2552  

(7) ความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี    9    เมษายน  2562) 

 
 

ช่ือตําแหนง เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน         

จํานวนตําแหนงวาง   6  อัตรา (1) กลุมวางแผนการใชท่ีดิน  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  
   (ปทุมธานี)  

(2) ฝายวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน  สถานีพัฒนาท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  

(3) กลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน  สํานักงานพัฒนาท่ีดิน 
เขต 6 (เชียงใหม)  

(4) กลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน  สํานักงานพัฒนาท่ีดิน 
เขต 6 (เชียงใหม)  

(5) ศูนยปฏิบัติการจัดการท่ีดินชัยพัฒนา - แมฟาหลวง 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 (ราชบุรี)  

(6) ฝายวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินระนอง 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานการเกษตร ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจนในกลุมวางแผนการใชท่ีดิน 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 สถานีพัฒนาท่ีดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 กลุมวิชาการเพ่ือ
การพัฒนาท่ีดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 ศูนยปฏิบัติการจัดการท่ีดิน ชัยพัฒนา-แมฟาหลวง สํานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 10 และสถานีพัฒนาท่ีดินระนอง สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ
เกษตรและเผยแพรความรูแกเกษตรกร และการดําเนินงานวิจัยมีความถูกตองเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

 1.  ดานการปฏิบัติการ  
(1) ปฏิบัติงานรวมกับนักสํารวจดิน ในการสํารวจจําแนกดินอยางละเอียด เพ่ือให

ทราบถึงศักยภาพของทรัพยากรดินในพ้ืนท่ีตางๆ 
(2) ปฏิบัติงานรวมกับเศรษฐกร ในการสํารวจวิเคราะหขอมูลสภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหนําขอมูลมาใชประกอบในการวางแผนการใชท่ีดินในระดับไรนา 
(3) ชวยทําการศึกษา วิจัยและทดสอบการพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีเพ่ือใหสามารถใชท่ีดิน

เพ่ือการเกษตร 
(4) ปฏิบัติการดานการพัฒนาท่ีดิน การสงเสริมการสาธิต เก่ียวกับการพัฒนาท่ีดิน 

เพ่ือสามารถแกไขปญหาดินใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 
 

/ (5) รวมดําเนิน... 
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(5) รวมดําเนินการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีใหแกหมอดินอาสา และเกษตรกร
ท่ัวไปเพ่ือสรางเครือขายการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

(6) ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาทรัพยากรท่ีดินและแผนพัฒนาการเกษตร เพ่ือใหมีการ
ใชประโยชนท่ีดินอยางเต็มศักยภาพ 

(7) รวมจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรท่ีดินระดับพ้ืนท่ี เพ่ือสามารถพัฒนาท่ีดินให
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

(8) ปฏิบัติงานรวมกับนักวิชาการเกษตรในงานวิจัยและทดสอบและงานผลิตพันธุพืช
เพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือใหไดผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปถายทอดใหแกเกษตรกรไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

(9) ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษาวิจัยและพัฒนางานดานการพัฒนาท่ีดิน การ
อนุรักษดินและน้ําและปรับปรุงดิน สรางองคความรูเพ่ือจัดการดิน แกไขปญหาดานดินและตอยอดขยายผล
องคความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 

(10) ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับหญาแฝกอันเนื่องมา 
จากพระราชดําริ 

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

ไปปฏิบัติ 
(2) ปฏิบัติงานรวมกับนักวิชาการเกษตรในการสาธิต แนะนํา สงเสริม ฝกอบรมและ

ถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ตลอดจนการดําเนินงานศูนยการเรียนรูการพัฒนาท่ีดินตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือนําความรูไปปฏิบัติ 

(3) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ และแนะแนวทางการแกไขปญหาการเกษตร 
เพ่ือใหมีการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียว สาขาวิชาพืชศาสตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร และ 
 (2) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ข้ึนไป 

ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html 

 

 

 

/ หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี และภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 (2) ความรูเก่ียวกับงานการเกษตร และการพัฒนาท่ีดิน ไดแก  
 - ความรูท่ัวไปทางการเกษตร  

- การอนุรักษดินและน้ํา  
- การวางแผนการใชท่ีดิน  
- การจัดการดิน  
- การปรับปรุงบํารุงดิน  
- ปจจัยการผลิตท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาท่ีดิน 

 


	5.3 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้

