
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

 
   

ดวยกรมพัฒนาท่ีดิน ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการประเภท
ท่ัวไป ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันท่ี 11 
กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2554  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. ช่ือตําแหนงและรายละเอียดการจางงาน 
1.1  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร  
1.2  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร (ดานผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย) 
1.3  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา) 
 1.4  ตําแหนงนักวิชาการเผยแพร 
 1.5  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
 1.6  ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 
 1.7  ตําแหนงนักวิทยาศาสตร (ปฏิบัติงานศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา) 
1.8  ตําแหนงเจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย 
1.9  ตําแหนงเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
1.10  ตําแหนงนิติกร  
1.11   ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ (ปฏิบัติงานศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา) 

รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 

 2. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
เลือกสรร 
 2.1   คุณสมบัติท่ัวไป 

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

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
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(5)   ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน
พรรคการเมือง 

(6)   ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

(7)   ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ 
สวนราชการทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ี
ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ.2553 มายื่นดวย 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียด
เก่ียวกับการรับสมัครแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้ 

 3. การรับสมัคร 
 3.1   ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 ตําแหนง เม่ือเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลง
แกไขไมได 
 3.2 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 
ถึงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 (1)  ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ีเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th
เลือกหัวขอ “สมัครงานกรมพัฒนาท่ีดิน” หรือเขาท่ีเว็บไซต https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ  
“รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปในกรมพัฒนาท่ีดิน” 
 (2)  ใหกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองครบถวน และปฏิบัติตามข้ันตอน 
ท่ีกําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ 
 (3)  พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน Flash drive 
เปนตน 
  ในกรณีท่ีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัคร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถ
แกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกท่ีสมบูรณแลวได 

3.3 นําแบบฟอรมการชําระเงิน (ขอ 3.2 (3)) ไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคานเตอร  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ ต้ังแตวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
ภายในเวลาทําการของธนาคาร 

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

http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.thaijobjob.com/
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3.5 ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ 

3.6 พิมพบัตรประจําตัวสอบ ตั้งแตวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป 
 เม่ือกรมพัฒนาท่ีดินประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแลว ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ี

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

ท้ังนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เม่ือชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบรอยแลว 

4. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
 4.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบในขอ 2.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบคือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตร 
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเปนเกณฑ 
 4.2 การสมัครสอบตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 และ 
พ.ศ.2551  ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 
 4.3 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง 
ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครหรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานซ่ึงผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมพัฒนาท่ีดิน จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัต ิ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตนและจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

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

5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
 กรมพัฒนาท่ีดินจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการประเมินในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต 
http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงานกรมพัฒนาท่ีดิน”หรือเขาท่ีเว็บไซต https://ldd.thaijobjob.com 
เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปในกรมพัฒนาท่ีดิน” 
 
 

http://www.ldd.thaijobjob.com/
http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.thaijobjob.com/
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 6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรแบงออกเปนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  ดังนี้ 
 6.1 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน) 
   ผูสมัครสอบในตําแหนงใดตองเขารับประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งท่ี 1 นั้นตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบแตละตําแหนง แนบทาย
ประกาศนี้ 
 6.2 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ หรือสอบสัมภาษณและสอบปฏิบัติ) รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏ 
อยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 
   โดยจะประเมินความรูความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ 
โดยวิธีการสัมภาษณจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ ทวงทีวาจาอุปนิสัย
อารมณทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูเขารับการประเมิน และสอบปฏิบัติรวมดวยในบางตําแหนงเพ่ือใหไดบุคคลท่ีมี
คุณธรรมจรยิธรรม ความรูความสามารถทักษะสมรรถนะและอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

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

 7. เอกสารและหลักฐานท่ีตอง ย่ืนในวันเขารับการประเมินสมรรถนะครั้ ง ท่ี  2  
(สอบสัมภาษณ หรือสอบสัมภาษณและสอบปฏิบัติ) 

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

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

ท้ังนี้  ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตร หรือ ปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษาหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวัน 
ปดรับสมัครสอบแขงขันคือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาว 
มายื่นพรอมใบสมัครสอบไดก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จ
การศึกษาและวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปด 
รับสมัครมายื่นแทน 

 

http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.thaijobjob.com/
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7.3   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
7.4   สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชนใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ – 

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

ท้ังนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลง
ลายมือช่ือ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารทุกหนา  

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

-  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
-  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
-  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค

ตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

อนึ่ง  กรณีท่ีตรวจพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัต ิ
การสมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาท่ีดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผู
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง หรือเรียกรองใดๆ 
ท้ังสิ้น 

 8. เกณฑการตัดสิน 
 ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ํากวารอยละ 60 
 ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ           
ครั้งท่ี 2 จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 1          
ไมต่ํากวารอยละ 60  
 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได  กรณี ท่ีมีการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผู ท่ีไดคะแนนการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท้ัง 2 ครั้งรวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน 
จะใหผูท่ีไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 2 มากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับท่ีสูงกวา และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 2 เทากัน  
จะใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
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 9. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
 กรมพัฒนาท่ีดิน จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  
ทางเว็บไซต http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงานกรมพัฒนาท่ีดิน” หรือเขาท่ีเว็บไซต
https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปใน 
กรมพัฒนาท่ีดิน” โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เม่ือเลือกสรรครบกําหนด 1 ป  
นับแตวันข้ึนบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

 10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนด 

กรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดวยความ
เสมอภาค โปรงใส และยุติธรรม ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะได หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาไดหลงเชื่อและแจงใหอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน
ทราบดวย 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี    10     กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

(ลงนาม)                  เบญจพร  ชาครานนท 

 

 

 

     

 

 

 

(นางสาวเบญจพร ชาครานนท) 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

สําเนาถูกตอง 

 

(นายสันธิษณ  ดิษฐอําไพ) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 

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


รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  ลงวันที่    10   กรกฎาคม  2563) 

 
 

1.1 ตําแหนงนักวิชาการเกษตร     กลุมงานบริหารทั่วไป 

 จํานวนตําแหนงวาง  1  อัตรา ดังนี้ 
 (1) กลุมวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือขาย  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการ

ท่ีดิน (กรุงเทพมหานคร) 

 ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
1. ศึกษา คนควา วิจัย และทดสอบหาวิธีหรือเทคโนโลยีใหมๆ ในการปรับปรุงบํารุงดิน รวมถึงการ

อนุรักษดินและน้ําดวยมาตรการตางๆ แกไขพ้ืนท่ีดินท่ีมีปญหา เชน ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด   
ดินอินทรีย ดินเค็ม ดินทราย ดินลูกรัง ดินท่ีสูง พ้ืนท่ีลาดชัน พ้ืนท่ีในเขตชลประทาน พ้ืนท่ีนานอก
เขตชลประทาน  ดินท่ีถูกชะลางพังทลาย  โดยตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

2. รวบรวมขอมูลวัสดุการเกษตร ศึกษา วิจัยการใชท่ีดิน ในระบบผลิตพืชอินทรียตามนโยบาย 
ของรัฐบาลเพ่ือใหเปนอาหารท่ีปลอดภัยจากสารพิษตกคาง 

3. รวบรวมสถิติและขอมูลตางๆ รวมท้ังวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับงานวิจัย เพ่ือใชศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะหและวิจัยเก่ียวกับงานวิชาการเกษตรดานความสัมพันธ ดิน น้ํา พืช 

4. ตรวจสอบวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับงานวิจัยเพ่ือใชศึกษาคนควาทดลอง วิเคราะหวิจัย
เก่ียวกับงานวิชาการเกษตรจัดทําขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และการรวบรวมขอมูล
พ้ืนฐานโดยใชคอมพิวเตอร 

5. ตรวจสอบวิเคราะหขอมูลเบื้องตน เพ่ือใชศึกษา คนควา ทดลอง เก่ียวกับงานวิชาการเกษตร 
6. จัดทําแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการตางๆ 
7. ศึกษา คนควา วิเคราะหขอมูลทางการเกษตร บทวิจัย บทความทางการเกษตรหรือท่ีเก่ียวของกับ

การพัฒนาท่ีดินจากทุกแหลงขอมูล 
8. รวบรวม วิเคราะหและเรียบเรียงขอมูลทางการเกษตร ขอมูลการพัฒนาท่ีดิน และภูมิปญญาเกษตรกร

จากแหลงขอมูลตางๆ จัดทําใหออกมาอยูในลักษณะเอกสาร บทความหรือเอกสารคําแนะนําเพ่ือการ
เรียนรูและการถายทอดเทคโนโลยีใหกับหนวยงานภายในกรมฯ 

9. ศึกษา วิจัย การจัดการดิน น้ํา พืช และวัสดุปรับปรุงดิน เพ่ือการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย 
10. ศึกษา วิจัย การจัดการระบบการปลูกพืช การปลูกพืชผสมผสานเก้ือกูลกัน เพ่ือการหมุนเวียน

ธาตุอาหารในดิน ฟนฟูความอุดมสมบูรณดวยอินทรียวัตถุ ในการผลิตพืชอินทรีย 
11. ศึกษา วิจัย การกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพในการควบคุม

กันเอง และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และสารชีวภัณฑ 
12. เปนผูชวยในการคนควา รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลวิชาการจัดทําองคความรู  

เพ่ือนํามาตอยอดขยายผลขับเคลื่อนและสรางเครือขาย 
13. เปนผูชวยในการวิเคราะหสถิติ และการแปรผลวิเคราะห รวมถึงการจัดทําขอมูลนําเสนอโดย 

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 
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14. เปนผูชวยในการจัดทําฐานขอมูลหมอดินอาสา/เครือขายกลุมเกษตรกร ใชสารอินทรียลดใช
สารเคมีทางการเกษตร/กลุมเกษตรกรผลิตเกษตรอินทรีย 

15. ปฏิบัติงานในการถอดบทเรียนหมอดินอาสาและกลุมเกษตรอินทรีย ท่ีมีความรู ประสบการณ 
ท่ีโดดเดน เรียบเรียงจัดทําเปนคลังขอมูลความรูดานการพัฒนาท่ีดินเพ่ือใหงายตอการคนหา
นํามาใชประโยชน 

16. สงเสริม เผยแพรประชาสัมพันธ จัดนิทรรศการ สาธิตการใชปุยอินทรีย วัสดุปรับปรุงดิน 
ผลิตภัณฑจุลินทรีย เพ่ือถายทอดความรูดานการพัฒนาท่ีดินแกหมอดินอาสา กลุมเครือขาย และ
เกษตรกรผลิตเกษตรอินทรีย 

17. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
 

คาตอบแทน 18,000  บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจาง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร   

ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ทางพืชไรนา 
ทางพืชไร ทางพืชศาสตร ทางพืชสวน ทางสงเสริมการเกษตร ทางสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  
ทางวิทยาศาสตรเกษตร ทางวิทยาศาสตรการเกษตร หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

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

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน  

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ความรูเก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมพัฒนาท่ีดิน บทบาทหนาท่ี

ภารกิจ  
(2) ความรูเก่ียวกับงานการเกษตรและการพัฒนาท่ีดิน เชน ความรูท่ัวไปทางการเกษตร การอนุรักษดิน

และน้ํา การจัดการดิน การปรับปรุงบํารุงดิน การวางแผนการใชท่ีดินและการใชปจจัยการผลิตทางการเกษตร
ท่ีเก่ียวของกับกรมพัฒนาท่ีดิน เปนตน 

 
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
 ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1)  ความรู ความสามารถ   
(2)  สมรรถนะ   
(3)  บุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ   

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

http://203.21.42.34/acc/index.html


รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  ลงวันที่    10   กรกฎาคม  2563) 

 
 

1.2 ตําแหนงนักวิชาการเกษตร (ดานผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย)     กลุมงานบริหารทั่วไป 

 จํานวนตําแหนงวาง  1  อัตรา ดังนี้ 
 (1) กลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
  (กรุงเทพมหานคร) 
  
 ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานดานการสํารวจ การจําแนก การคัดเลือกทดสอบความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของจุลินทรีย 

2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยง การขยายพันธุจุลินทรียเพ่ือใชประโยชนในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
และสิ่งแวดลอม 

3. เก็บรักษาเชื้อจุลินทรียทางการเกษตรใหคงประสิทธิภาพเพ่ือศึกษาวินิจฉัยตอยอดและใชประโยชน
ทางการเกษตร 

4. วิจัยเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภัณฑจุลินทรียชนิด และรูปแบบใหมๆ ในการ
เปนตนแบบการผลิตผลิตภัณฑจุลินทรียทางการเกษตร 

5. รวมผลิตผลิตภัณฑจุลินทรียเพ่ือใหบริการแกเกษตรกร หนวยงานภาครัฐ และเอกชน 
6. ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพทางดินของกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือรองรับการดําเนินงาน

สงเสริมการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางเกษตร 
7. รวบรวมขอมูลวัสดุการเกษตร ศึกษา วิจัยการใชท่ีดิน ในระบบผลิตพืชอินทรียตามนโยบายของ

รัฐบาลเพ่ือใหเปนอาหารท่ีปลอดภัยจากสารพิษตกคาง 
8. รวบรวมสถิติและขอมูลตางๆ รวมท้ังวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับงานวิจัย เพ่ือใชศึกษา คนควา 

ทดลอง วิเคราะหและวิจัยเก่ียวกับงานวิชาการเกษตรดานความสัมพันธ ดิน น้ํา พืช 
9. ตรวจสอบวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับงานวิจัยเพ่ือใชศึกษาคนควาทดลอง วิเคราะหวิจัย

เก่ียวกับงานวิชาการเกษตรจัดทําขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และการรวบรวมขอมูล
พ้ืนฐานโดยใชคอมพิวเตอร 

10. ตรวจสอบวิเคราะหขอมูลการเกษตรเบื้องตนเพ่ือใชศึกษาคนควาทดลองวิเคราะหวิจัยเก่ียวกับ
งานวิชาการเกษตรในโครงการตางๆ 

11. ประสานและตรวจสอบขอมูลเพ่ือนํามาจัดทําสื่อเพ่ือการเรียนรูและเพ่ือการถายทอดเทคโนโลยีใหกับ
หนวยงานภายในกรมฯ 

12. ศึกษา คนควา วิจัย และทดลองดานการใชประโยชนของอินทรียวัตถุ และปุยอินทรียชนิดตาง ๆ  
รวมท้ังการใชผลิตภัณฑจุลินทรียดินในการปรับปรุงบํารุงดินอยางยั่งยืน 

13. ปฏิบัติงานดานการสงเสริมเผยแพรประชาสัมพันธการจัดนิทรรศการและสาธิตการใชปุยอินทรีย
ผลิตภัณฑจุลินทรียดินในการปรับปรุงบํารุงดินในระบบเกษตรยั่งยืน 
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14.  เปนวิทยากรถายทอดความรูแกหมอดินอาสา เกษตรกร และเจาหนาท่ีของรัฐท้ังหนวยงานของรัฐ
ท้ังหนวยงานเดียวกัน และหนวยงานอ่ืนๆ 

15.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

คาตอบแทน 18,000  บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจาง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร   

ทางโรคพืช ทางพืชไรนา ทางพืชไร ทางพืชสวน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ชวีภาพ ทางชีวเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร  

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

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน  

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ความรูเก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมพัฒนาท่ีดิน บทบาทหนาท่ี

ภารกิจ  
(2) ความรูเก่ียวกับงานการเกษตรและการพัฒนาท่ีดิน เชน ความรูท่ัวไปทางการเกษตร การอนุรักษดิน

และน้ํา การจัดการดิน การปรับปรุงบํารุงดิน การวางแผนการใชท่ีดินและการใชปจจัยการผลิตทางการเกษตร
ท่ีเก่ียวของกับกรมพัฒนาท่ีดิน เปนตน 

(3) ความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย โรคพืช จุลชีววิทยา 
(4)  ความรูทางพฤกษศาสตร สรีรวิทยา สมุนไพร 
 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
 ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1)  ความรู ความสามารถ   
(2)  สมรรถนะ   
(3)  บุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ   
 

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

 
 
 

http://203.21.42.34/acc/index.html


รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  ลงวันที่    10   กรกฎาคม  2563) 

 
 

1.3 ตําแหนงนักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา)     กลุมงานบริหารทั่วไป 

 จํานวนตําแหนงวาง  2  อัตรา ดังนี้ 
 (1)   ศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  กองวิจัยและพัฒนาการ

จัดการท่ีดิน  
 (2)   ศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  กองวิจัยและพัฒนาการ

จัดการท่ีดิน  

 ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
1. ศึกษา วิจัย และคนควาวิธีการหรือเทคโนโลยีใหมๆ ในการอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนท่ี ปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
2. วิจัยและพัฒนาการใชประโยชนหญาแฝก การใชพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน เพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 
3. วิจัยและพัฒนาการจัดการระบบการปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน ปรับปรุงบํารุงดิน 

การควบคุมศัตรูพืช 
4. ศึกษา วิจัย การจัดการดิน น้ํา พืช ปุย ผลิตภัณฑจุลินทรีย และวัสดุปรับปรุงดิน เพ่ือการผลิตอยาง

ยั่งยืน 
5. เปนผูชวยในการคนควา รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลวิชาการ จัดทําองคความรูถายทอด

เทคโนโลยีใหกับเกษตรกร และผูสนใจท่ัวไป 
6. เปนผูชวยในการวิเคราะหสถิติ และการแปรผลวิเคราะห รวมถึงการจัดทําขอมูลนําเสนอโดย 

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 
7. สงเสริม เผยแพรประชาสัมพันธ จัดนิทรรศการ รวมถึงสามารถเปนวิทยากรในการถายทอดความรู 
8. เปนผูชวยในการทดสอบ สาธิต การพัฒนาท่ีดิน การผลิตเมล็ดพันธุพืชปุยสด เพ่ือการอนุรักษดิน

และน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน 
9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

 
คาตอบแทน 18,000  บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจาง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร   

ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ทางพืชไรนา 
ทางพืชไร ทางพืชศาสตร ทางพืชสวน ทางสงเสริมการเกษตร ทางสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  
ทางวิทยาศาสตรเกษตร ทางวิทยาศาสตรการเกษตร หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

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

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน  

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ความรูเก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมพัฒนาท่ีดิน บทบาทหนาท่ี

ภารกิจ  
(2) ความรูเก่ียวกับงานการเกษตรและการพัฒนาท่ีดิน เชน ความรูท่ัวไปทางการเกษตร การอนุรักษดิน

และน้ํา การจัดการดิน การปรับปรุงบํารุงดิน การวางแผนการใชท่ีดินและการใชปจจัยการผลิตทางการเกษตร
ท่ีเก่ียวของกับกรมพัฒนาท่ีดิน เปนตน 

 
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
 ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1)  ความรู ความสามารถ   
(2)  สมรรถนะ   
(3)  บุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ   
 
 

 
*************************** 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  ลงวันที่   10   กรกฎาคม  2563) 

 
 

1.4 ตําแหนงนักวิชาการเผยแพร กลุมงานบริหารทั่วไป 

 จํานวนตําแหนงวาง  1  อัตรา ดังนี้ 
(1)  กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ  สํานักงานเลขานุการกรม (กรุงเทพมหานคร) 

 ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
๑.  สํารวจ  รวบรวม วิเคราะห ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของกลุมเปาหมาย เพ่ือใชในการกําหนดแผน

ยุทธศาสตรและโครงการเก่ียวกับการดําเนินงานเผยแพร กิจกรรม ขาวสาร ความรู 
๒.  เรียบเรียงขาวสาร บทความ เพ่ือเผยแพรแกกลุมเปาหมายผานสื่อ และชองทางเผยแพรตางๆ  
๓.  จัดทําสื่อ เพ่ือเผยแพรกิจกรรม ขาวสาร ความรูของหนวยงานแกกลุมเปาหมายผานชองทางการ

สื่อสารตาง ๆ  
๔.  ดําเนินการเผยแพรกิจกรรม ความรู และประสานงานการเผยแพรกับหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือสราง

ความรู ความเขาใจ และทัศนคติแกประชาชนเก่ียวกับความรูและขาวสารผลงานของหนวยงานผาน
สื่อและชองทางการเผยแพรตางๆ  

๕.  รวมดําเนินการประเมินผล การดําเนินงานเผยแพรกิจกรรม ขาวสาร ความรู เพ่ือปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๖.  จัดทําระบบและฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเผยแพร กิจกรรม ขาวสาร 
ความรู เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

คาตอบแทน 18,000  บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจาง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร  สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน  สาขาวิชาวารสารศาสตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  สาขาวิชานิเทศศาสตรและ
สารสนเทศ  และสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html 
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หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน  

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ความรูเก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมพัฒนาท่ีดิน บทบาทหนาท่ี

ภารกิจ  
(2) ความรูเก่ียวกับการเผยแพรประชาสัมพันธ 
(3) ความรูเก่ียวกับการจัดทําแผนงานโครงการดานประชาสัมพันธ 
(4) ความรูเก่ียวกับการเขียนขาว บทความ สคริปต วีดีทัศน 
(5)  ความรูเก่ียวกับการผลิตและสรางสื่อประชาสัมพันธ / สื่อออนไลน 
 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
 ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1)  ความรู ความสามารถ   
(2)  สมรรถนะ   
(3)  บุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ   
 

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

 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  ลงวันที่    10   กรกฎาคม  2563) 

 
 

1.5 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 

 จํานวนตําแหนงวาง  2  อัตรา ดังนี้ 
(1) กลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรุงเทพมหานคร) 
(2) กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรุงเทพมหานคร) 

 ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบฐานขอมูล (Database) และ จัดทําพจนานุกรมขอมูล (Data 

Dictionary) บัญชีขอมูล (Data Catalog) คําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) และ แนวปฏิบัติ
สําหรับชุดขอมูล (Dataset Guideline) ตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) 

2. ศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูล ออกแบบ และ พัฒนาระบบงานประยุกต เพ่ือใหไดระบบงาน
ประยุกตท่ีตรงตามคุณลักษณะและความตองการของหนวยงาน 

3. พัฒนาโปรแกรมและเขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง แกไขขอผิดพลาดของคําสั่ง
เพ่ือใหระบบปฏิบัติการทํางานไดอยางถูกตองแมนยํา และมีประสิทธิภาพ 

4. ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพ่ือใหระบบมีคุณสมบัติท่ีถูกตอง ตรงตามความตองการ
และสภาพการใชงานของหนวยงาน 

5. ศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูลประกอบกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรท้ังดาน Hardware/Software ระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบ
สารสนเทศ  เพ่ือใหสามารถรองรับการเชื่อมโยงท้ังหนวยงานภายในและภายนอกหนวยงานตาง ๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธงานตามภารกิจใหกับ
หนวยงาน 

7. ศึกษาขอมูลกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. จัดทําคูมือระบบและคูมือผูใชงาน ดานระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต ใหผูใชสามารถ

นําไปใชงานไดดวยตนเอง 
9. ตรวจสอบ ติดตามระบบงาน ประสานงาน ใหคําปรึกษาแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศและ

โปรแกรมประยุกต 

คาตอบแทน 19,500  บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจาง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร  
หรือทางคอมพิวเตอร 

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

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน  

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ความรูเก่ียวกับนโยบายกรมพัฒนาท่ีดินบทบาทหนาท่ีภารกิจ  
(2)  ความรูเก่ียวกับระบบฐานขอมูล ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
(3) ความรูเก่ียวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร การวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนางานประยุกต  
(4) ความรูเก่ียวกับการใชภาษาทางคอมพิวเตอรเบื้องตน PHP, HTML5, JAVA, Python 
(5) ความรูเก่ียวกับการออกแบบ พัฒนา และดูแลฐานขอมูล 
(6) ความรูเก่ียวกับดาน Big data / ระบบ Cloud  / AI 
(7) ความรูเก่ียวกับชุดคําสั่งปฏิบัติการ และชุดคําสั่งสําเร็จรูป 
(8) ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 
(9)  ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(10)  ความรูเก่ียวกับธรรมาภิบาลขอมูล 
 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
 ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ  และสอบปฏิ บัต ิ 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1)  ความรู ความสามารถ   
(2)  สมรรถนะ   
(3)  บุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ   
(4)  สอบปฏิบัติ ดังนี้ 

(4.1)  ความรูเก่ียวกับการจัดการฐานขอมูล 
(4.2)  ความรูเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูล 
(4.3)  ความรูเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมและการทํางานชุดคําสั่งระบบคอมพิวเตอร 

 
 

 
*************************** 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  ลงวันที่   10    กรกฎาคม  2563) 

 
 

1.6 ตําแหนงนักวิทยาศาสตร กลุมงานบริหารทั่วไป 

 จํานวนตําแหนงวาง  2  อัตรา ดังนี้ 
 (1) กลุมมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะหดิน  สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน

(กรุงเทพมหานคร) 
(2) กลุมวิจัยกายภาพดิน  สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน (กรุงเทพมหานคร)  

 ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
1.  ทําหนาท่ีผูชวยนักวิทยาศาสตรในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตรวจสอบสมบัติทางเคมีของดินสาเหตุ

ปญหาของดินและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามมาตรการปรับปรุง และแกไขปญหาของดิน 
2.  ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ และในภาคสนาม และสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

Microsoft 
3.  วิเคราะหตัวอยางน้ําตามรายการดังนี้ ออกซิเจนละลายน้ําไนโตรเจน ไนเตรด แอมโมเนียซัลเฟต 

ฟอสเฟต คลอไรด คารบอเนตไบคารบอเนต ชวยนักวิทยาศาสตร วิเคราะหดิน พืช 
4.  ทําหนาที่ผูชวยนักวิทยาศาสตรในการเตรียมสารละลายชนิดตางๆ ในงานตรวจสอบวิเคราะห

ชนิด และปริมาณแรในดิน หิน หินผุ และดินในลักษณะธรรมชาติ โดยวิธีการทางจุลสัณฐาน 
5.  ทําหนาท่ีผูชวยนักวิทยาศาสตร ในการวิเคราะหธาตุอาหารท้ังหมดในพืช ปุยและวัสดุปรับปรุงดิน

รวมท้ังงานเรงดวนในการรับรองมาตรฐานสินคาทางการเกษตร 
6.  ทําหนาท่ีผูชวยนักวิทยาศาสตร และวิเคราะหงานเรงดวนท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ 
7.  วิเคราะห วิจัยดิน ในหองทดลอง ศึกษาวิจัย การกําหนดมาตรฐานการวิเคราะห 
8.  จัดทํา Web page เพ่ือเผยแพรผลงาน และถายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห วิจัยและปรับปรุง

ฐานขอมูลดิน 
9.   ทําหนาท่ีผูชวยนักวิทยาศาสตรในการศึกษา วิเคราะห วิจัยสมบัติทางกายภาพท่ีเก่ียวกับดิน โครงสราง

ดิน ความชื้นในดิน การเคลื่อนท่ีของน้ําในดิน ปริมาณน้ําท่ีเปนประโยชนตอพืช และความตองการน้ํา
ของพืช 

10.  วิเคราะหดิน น้ํา พืช และวัสดุปรับปรุงดินในหองปฏิบัติการและในหนวยปฏิบัติการเคลื่อนท่ี 
11.  สนับสนนุงานวิจัย งานสาธิต ทดสอบ ในดานดิน น้ํา พืช 
12.  ใหคําแนะนํา เผยแพรใหความรูแกเกษตรกร และบุคคลท่ัวไป 
13.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับทางดานการคัดแยกและทดสอบกิจกรรมของจุลินทรียเพ่ือคัดเลือกจุลินทรีย ท่ี

เปนประโยชนทางการเกษตรสําหรับเพ่ิมคุณภาพของปุยอินทรียและความอุดมสมบูรณของดิน 
14.  ปฏิบัติหนาท่ีในการสํารวจและเก็บตัวอยางดินและวัสดุเศษพืชในพื้นที่การเกษตรเพ่ือนํามา

คัดแยกจุลินทรียท่ีเปนประโยชนทางการเกษตร และสําหรับเปนฐานขอมูลจุลินทรียดินทาง
การเกษตรตามกลุมชุดดินของประเทศไทย 

15.  ศึกษาและวิจัยในดานคัดแยกประเภทจุลินทรียทางการเกษตรในข้ันตนและการแยกเชื้อจุลินทรีย 
ใหบริสุทธิ์ 
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16.  ศึกษา คนควา และวิจัยในดานการทดสอบกิจกรรมจุลินทรียดินเพ่ือคัดเลือกจุลินทรียดินทาง
การเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสําหรับนําไปใชประโยชนเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน 

17.  ศึกษา วิจัย และพัฒนาในดานการขยายเชื้อจุลินทรียที่เปนประโยชนทางการเกษตรเพ่ือผลิต
ใหไดเปนหัวเชื้อจุลินทรียสําหรับผลิตเปนผลิตภัณฑสารเรงจุลินทรียตอไป 

18.  ปฏิบัติหนาท่ีในดานการตรวจสอบวิเคราะหคุณสมบัติของเชื้อจุลินทรียท่ีเปนประโยชนทาง
การเกษตรรวมถึงการเก็บรักษาและการอยูรอดของเชื้อจุลินทรียเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพ
กิจกรรมของจุลินทรีย 

19.  ปฏิบัติงานดานการใหบริการขอมูล การจัดนิทรรศการ และการสาธิตเก่ียวกับการผลิตและใช
ผลิตภัณฑสารเรงจุลินทรียของกรมพัฒนาท่ีดินใหแกเกษตรกรหนวยงานภาครัฐเอกชน และบุคคลท่ี
เก่ียวของท่ัวไป 

20.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คาตอบแทน 18,000  บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจาง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ทางชีวเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือในสาขาวิชาเกษตรศาสตร ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร  
ทางปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางวิทยาศาสตรเกษตร ทางวิทยาศาสตร
การเกษตร ทางเคมีการเกษตร หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

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

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน  

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ความรูเก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมพัฒนาท่ีดินบทบาทหนาท่ี

ภารกิจ  
(2) การวิเคราะห วิจัยพืช ปุย และการปรับปรุงบํารุงดิน และการใชปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

ท่ีเก่ียวของกับกรมพัฒนาท่ีดิน เปนตน 
(3)   ศึกษา วิเคราะห วิจัยสมบัติ ทางเคมี และกายภาพท่ีเก่ียวของกับดิน โครงสรางดินและแรในดิน 
(4)   ผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษตกคางจากการทําการเกษตรตอสิ่งแวดลอม 
(5)   ความรูเก่ียวกับปจจัยการผลิตทางการเกษตรของกรมพัฒนาท่ีดิน 
(6)   ความรูพ้ืนฐาน มาตรฐาน และความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
 
 

http://203.21.42.34/acc/index.html
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หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
 ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1)  ความรู ความสามารถ   
(2)  สมรรถนะ   
(3)  บุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ   
 
 

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



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  ลงวันที่   10    กรกฎาคม  2563) 

 
 

1.7 ตําแหนงนักวิทยาศาสตร (ปฏิบัตงิานศูนยวจิัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง  
จังหวัดนครราชสีมา) กลุมงานบริหารทั่วไป 

 จํานวนตําแหนงวาง  1  อัตรา ดังนี้ 
 (1) ศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  กองวิจัยและพัฒนาการ

จัดการท่ีดิน  

 ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
1.  ทําหนาท่ีผูชวยนักวิทยาศาสตรในการศึกษา วิจัย ทดสอบในดานดิน น้ํา พืช และวัสดุปรับปรุงดิน 
2. ทําหนาท่ีผูชวยนักวิทยาศาสตรในการวิเคราะหตัวอยางดิน น้ํา พืช และวัสดุปรับปรุงดิน เพ่ือศึกษา

สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
3. ทําหนาที่ผูชวยนักวิทยาศาสตรในการเตรียมสารละลายชนิดตางๆ ในงานตรวจสอบวิเคราะห

ตัวอยาง 
4.  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป Microsoft 
5.  ปฏิบัติงานดานการใหบริการขอมูล ใหคําแนะนํา จัดนิทรรศการ เผยแพรใหความรูแกเกษตรกร 

และบุคคลท่ัวไป 
6.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คาตอบแทน 18,000  บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจาง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ทางชีวเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือในสาขาวิชาเกษตรศาสตร ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร  
ทางปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ทางการจัดการทรัพยากรดิน หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html 
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หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน  

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ความรูเก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมพัฒนาท่ีดินบทบาทหนาท่ี

ภารกิจ  
(2) การวิเคราะห วิจัยพืช ปุย และการปรับปรุงบํารุงดิน และการใชปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

ท่ีเก่ียวของกับกรมพัฒนาท่ีดิน เปนตน 
(3)   ศึกษา วิเคราะห วิจัยสมบัติ ทางเคมี และกายภาพท่ีเก่ียวของกับดิน โครงสรางดินและแรในดิน 
(4)   ผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษตกคางจากการทําการเกษตรตอสิ่งแวดลอม 
(5)   ความรูเก่ียวกับปจจัยการผลิตทางการเกษตรของกรมพัฒนาท่ีดิน 
(6)   ความรูพ้ืนฐาน มาตรฐาน และความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
 ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1)  ความรู ความสามารถ   
(2)  สมรรถนะ   
(3)  บุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ   
 

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



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  ลงวันที่   10   กรกฎาคม  2563) 

 
 

1.8 ตําแหนงเจาหนาที่แผนที่ภาพถาย กลุมงานบริหารทั่วไป 

 จํานวนตําแหนงวาง  1  อัตรา ดังนี้ 
 (1) กลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี  สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี

(กรุงเทพมหานคร) 

 ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
1.  รวมศึกษาวิเคราะหวิจัยและปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีการสํารวจการทําแผนท่ีและการผลิตขอมูล

ภูมิสารสนเทศ 
2.  ตรวจสอบและถายทอดแนวเขตปาไมถาวรตามมติ ครม. 
3.  จัดทําแผนท่ีการจําแนกประเภทท่ีดินฉบับปรับปรุง 
4.  ปรับปรุงแผนท่ีการจําแนกประเภทท่ีดินในระบบดิจิตอล 
5.  จัดเตรียมจัดเก็บและใหบริการขอมูลแผนท่ีตนฉบับ 
6.  นําเขาตรวจสอบแกไขประสานงานขอมูลแนวเขตปาไมถาวรขอมูลแผนท่ีลายเสนในระบบ

คอมพิวเตอร 
7.  จัดทําแผนท่ีแนวหลักเขตปาไมถาวรบนภาพออรโธสีมาตราสวน 1 : 4,000 1 : 25,000 
8.  รวมจัดทํารวบรวมขอมูล (Meta Data) ดานภาพถายทางอากาศภาพถายดาวเทียมและแฟมขอมูล

แผนท่ีทุกประเภทเพ่ือเปนฐานขอมูลสําหรับบริการหนวยงานตางๆของกรมและกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

9.  รวมจัดทํามาตรฐานขอมูลดานภูมิสารสนเทศและรวมจัดเก็บรวบรวมและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ
ดานภูมิศาสตรใหเปนปจจุบัน 

10.   รวมพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมการใชงานดานภูมิสารสนเทศ 

คาตอบแทน 18,000  บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจาง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

 

 

 

 

 



- 2 - 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  ทางวิศวกรรมโยธา  ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ  ทางภูมิศาสตร  ทางภูมิศาสตรกายภาพ  ทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ  
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร  ทางภูมิสารสนเทศ  ทางภูมิศาสตรพัฒนาเพ่ือการจัดการทรัพยากร  ทางเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร  ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม 

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

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้โดยวิธีการสอบขอเขียน  

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
(1) ความรูเก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมพัฒนาท่ีดินบทบาทหนาท่ี

ภารกิจ 
(2) ความรูเรื่องเทคโนโลยีการสํารวจและการทําแผนท่ี 
(3)  ความรูดานการรังวัด ภาพถาย (Photogrammetry) และการสาํรวจระยะไกล (Remote 

Sensing) 
(4)  ความรูเก่ียวกับโปรแกรมการใชขอมูลดานภูมิสารสนเทศ 
 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
 ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ  และสอบปฏิ บัต ิ 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1)  ความรู ความสามารถ   
(2)  สมรรถนะ   
(3)  บุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ   
(4)  สอบปฏิบัติการทําแผนท่ี 

(4.1)  ความรูเก่ียวกับการใชโปรแกรมดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(4.2)  การนําเขาและจัดทําฐานขอมูลภูมิศาสตร 
(4.3)  การจัดทําแผนท่ีดวยโปรแกรมดานสารสนเทศภูมิศาสตร 

 

  
 

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

http://203.21.42.34/acc/index.html


รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  ลงวันที่   10    กรกฎาคม  2563) 

 
 

1.9 ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร กลุมงานบริหารทั่วไป 

 จํานวนตําแหนงวาง  1  อัตรา ดังนี้ 
 (1)   กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง  กองการเจาหนาท่ี (กรุงเทพมหานคร) 

 ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห และจัดเก็บขอมูลเขาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร 
2. ดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ ใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 
3. ศึกษาและแกไขปญหาขอขัดของของการใชโปรแกรม 
4. รวบรวมจัดทําขอมูลเก่ียวกับแฟมขอมูล (Meta Data) และขอมูลแผนท่ี และขอมูลดานระบบ

ภูมิศาสตร เพ่ือเปนฐานขอมูลสําหรับการสืบคนและใหบริการขอมูล และการปรับปรุงขอมูล 
ในระยะตอไป 

5. ออกแบบและสรางฐานขอมูลใน Website ของหนวยงาน 
6. จัดทําฐานขอมูลตางๆ ของหนวยงาน และปรับปรุงฐานขอมูลตางๆ ใหเปนปจจุบันเพ่ือใช 

ในดานสารสนเทศ 
7. จัดเตรียม / เรียบเรียง / วิเคราะหขอมูลในรูปดิจิตอลเพ่ือใชในการดําเนินงาน 
8. ประยุกตใช Software สําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลเฉพาะทาง 
9. จัดทําโปรแกรมเพ่ือใชในการวิเคราะหและแสดงผล ฐานขอมูลเฉพาะท่ีผลิต เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงาน 
10. ติดตอประสานงานดานขอมูลสารสนเทศกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในและภายนอก

ออกแบบและสรางฐานขอมูลใน Website ศูนยปฏิบัติการกรมพัฒนาท่ีดินและจัดทําขอมูล 
ในรูป Website เพ่ือจัดสงใหศูนยปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

11. จัดทํารวบรวม Meta Data งานวิชาการ จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส ปรับปรุงฐานขอมูล 
บน Intranet  ประสานงานดานขอมูลสารสนเทศกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประสานขอมูล  
Call Center 

12. ควบคุมดูแลโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบคอมพิวเตอร เพ่ือใชในดานการนําเขา ประมวลผล 
ปรับแก ปรับปรุง และผลิตแผนท่ีการจําแนกประเภทท่ีดินและแผนท่ีภาพถายออรโธสี 

13. ศึกษา วิเคราะห จัดเก็บขอมูลดานการเงิน พัฒนาและดูแลระบบงานสารสนเทศดานการเงินการ
คลัง งบประมาณบัญชี พัสดุ 

14. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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คาตอบแทน 18,000  บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจาง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร  
หรือทางคอมพิวเตอร  

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

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน  

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ความรูเก่ียวกับนโยบายกรมพัฒนาท่ีดินบทบาทหนาท่ีภารกิจ 
(2) ความรูเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
(3) ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรแมขาย และการบริหารจัดการคอมพิวเตอรแมขาย  
(4) ความรูความสามารถดานการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของระบบและเครือขาย  
(5) ความรูความสามารถดานการจัดการระบบจัดการฐานขอมูลบุคคล เงินเดือน คาจาง  
(6) ความรูความสามารถดานการพัฒนาเว็บไซต  
(7)  ความรูดานระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการตาง ๆ  
(8) ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 
(9)  ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(10)  ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
 ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1)  ความรู ความสามารถ   
(2)  สมรรถนะ   
(3)  บุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ   
 

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

 
 

http://203.21.42.34/acc/index.html


รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  ลงวันที่   10    กรกฎาคม  2563) 

 
 

1.10 ตําแหนงนิติกร  กลุมงานบริหารทั่วไป 

 จํานวนตําแหนงวาง  1  อัตรา ดังนี้ 
 (1)   กลุมวินัย  กองการเจาหนาท่ี (กรุงเทพมหานคร) 

 ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
1.  ปฏิบัติงานชวยงานนิติกรในงานวินัยขาราชการ การอุทธรณ การรองทุกข การพิทักษคุณธรรม 
2.  ปฏิบัติงานชวยนิติกรในงานกฎหมายพัฒนาท่ีดิน งานเลขานุการของ คณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
3.  ศึกษา วิเคราะหกฎหมาย ระเบียบ กฎ มตคิณะรัฐมนตรี 
4.  ตรวจราง พิจารณาสัญญา 
5.  สรุปสํานวนการสอบสวนขอเท็จจริงทางละเมิด และทางแพง 
6.  พิจารณาเสนอความเห็นงานคดีแพง - ละเมิด - อาญา 
7.  ปฏิบัติงานดานท่ีดิน และท่ีราชพัสดุ 
8.  ประสานงานดานคดีความกับธุรการศาล และอัยการ 
9.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คาตอบแทน 18,000  บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจาง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร 

ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต http://203.21.42.34/acc/index.html 
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หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน  

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ความรูเก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมพัฒนาท่ีดินบทบาทหนาท่ี

ภารกิจ 
(2) ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ.2551  
(3) ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 
(4) ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
(5)  ความรูเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560  
(6) ความรูเก่ียวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา 
(7) กฎ ก.พ. และมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวของกับวินัย การรักษาวินัยการอุทธรณ และการรองทุกข 

การพิทักษคุณธรรม 
(8)  ความรูเ ก่ียวกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 
(9)  ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 
(10)  ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
(11)  ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(12)  ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
 ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1)  ความรู ความสามารถ   
(2)  สมรรถนะ   
(3)  บุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ   
 
 

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



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  ลงวันที่   10   กรกฎาคม  2563) 

 
 

1.11 ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ (ปฏิบัตงิานศูนยวจิัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง  
จังหวัดนครราชสีมา)  กลุมงานบริหารทั่วไป 

 จํานวนตําแหนงวาง  1  อัตรา ดังนี้ 
 (1) ศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  กองวิจัยและพัฒนาการ

จัดการท่ีดิน  

 ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้ 
1.   ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานธุรการงานสารบรรณ 
2.   รับ-สงหนังสือดวยระบบสารบรรณอิเลคทรอนิค 
3.   แจงเวียนหนังสือถึงหนวยงานตางๆ  
4.   จัดเก็บเอกสารและรายงานตางๆ และงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
5.   แจกจายสารเรงใหแกเกษตรกรท่ัวไป 

คาตอบแทน 11,280  บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจาง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี ทางพาณิชยการ หรือทางเลขานุการ 

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

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน  

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีภารกิจกรมพัฒนาท่ีดิน 
(2) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับงานธุรการ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
(3)   ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
(4) ความรูเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

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

http://203.21.42.34/acc/index.html
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หลักสูตรและวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
 ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1)  ความรู ความสามารถ   
(2)  สมรรถนะ   
(3)  บุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ   
 

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


