
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติการ นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน) 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชางสํารวจปฏิบัติงาน  

เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

 
 
  ดวยกรมพัฒนาท่ีดินจะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
ในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร
ปฏิบัติการ (ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชาง
สํารวจปฏิบัติงาน เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 17 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคล
เขารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนท่ีจะไดรับ 
1.1 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   
 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 
1.2 ตําแหนงนักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ 
 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 
1.3 ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน) 
 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 
1.4 ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 
1.5 ตําแหนงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 
1.6 ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน   
 อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท 
1.7 ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน   
 อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท 
1.8 ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
 อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท 

ท้ังนี้ อัตราเงินเดือนใหเปนไปตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดินไดกําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน  
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2.  จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก 
 2.1 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา 
ท่ีกลุมงบประมาณ กองคลัง (กรุงเทพมหานคร) และฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11  
(สุราษฎรธานี) 
 2.2 ตําแหนงนักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 
ท่ีกลุมระบบภูมิสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรุงเทพมหานคร) 
 2.3 ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน) บรรจุครั้งแรก 
จํานวน 1 อัตรา ท่ีกลุมวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน (กรุงเทพมหานคร) 
 2.4 ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา 
ท่ีกลุมสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม และกลุมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี 1 สํานักวิศวกรรมเพ่ือการ
พัฒนาท่ีดิน (กรุงเทพมหานคร)  
 2.5 ตําแหนงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 
ท่ีฝายวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินปทุมธานี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 
 2.6 ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา   
ท่ีกลุมสํารวจเพ่ือทําแผนท่ี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 (ปทุมธานี) และกลุมสํารวจเพ่ือทําแผนท่ี สํานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 2 (ชลบุรี) 
 2.7 ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา 
ท่ีกลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 (นครราชสีมา) และฝายวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินสุราษฎรธานี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
 2.8 ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 4 อัตรา 
ท่ีกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ สํานักงานเลขานุการกรม (กรุงเทพมหานคร) ฝายบริหารท่ัวไป 
กองแผนงาน (กรุงเทพมหานคร) ฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 (สุราษฎรธานี) และ 
ฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 (สงขลา) 

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) เปนบุคคลลมละลาย 
(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 16 มีนาคม 2563
ถึงวันท่ี 3 เมษายน 2563 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 16 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 4 เมษายน 2563 
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 17 เมษายน 2563 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 3 เมษายน 2563 ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ัน
ประกาศนียบัตร/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 17 เมษายน 2563  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 3 เมษายน 2563 ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษา
ดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได ก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ี
สําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปด
รับสมัครมายื่นแทน 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สาํเนาทะเบียนบาน 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) 
นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ 
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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 ผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการตองอยูปฏิบัติงานภายใน
กรมพัฒนาท่ีดินเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป โดยหามโอนไปสวนราชการอ่ืน เวนแตลาออกจากราชการ 

 12.3 กรมพัฒนาท่ีดินไมประสงคท่ีจะรับโอนผูสอบแขงขันไดท่ีเปนขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภทไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการสอบแขงขันดวยความเสมอภาค โปรงใส และยุติธรรม ดังนั้น 
หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบแขงขันได หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาได
หลงเชื่อและแจงใหอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินทราบดวย 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี    5    มีนาคม  พ.ศ. 2563 

(ลงนาม)         เบญจพร  ชาครานนท 
 

 

 

 

 

 

  

(นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   5   มีนาคม  2563) 

 
 

ช่ือตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

จํานวนตําแหนงวาง   2  อัตรา (1)  กลุมงบประมาณ กองคลัง (กรุงเทพมหานคร) 
  (2)  ฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11  
   (สุราษฎรธานี)  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับดานวิชาการเงินและบัญชี งบประมาณ และพัสดุ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชาในกลุมงบประมาณ กองคลัง และฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 เพ่ือใหการใช
จายเงินงบประมาณ และสนับสนุนใหงานการเงินและบัญชี งบประมาณและพัสดุของกรมพัฒนาท่ีดิน เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนดไว 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

(1) รวมจัดทําแผนการใชเงินงบประมาณท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค พรอมท้ังการ
โอนจัดสรรงบประมาณท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือใหการจัดทําแผนการใชเงินงบประมาณของกรม
พัฒนาท่ีดิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนดไว 

(2) ชวยขออนุมัติเงินประจํางวดงบประมาณรายจายประจําป งบกลาง กปร. เงินกู  
งบฉุกเฉิน เงินกันไวเบิกเหลื่อมป รวมท้ังคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว และขออนุมัติ
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือใหการใชจายเงินงบประมาณของกรมพัฒนาท่ีดิน 
เปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว 

(3) ชวยตรวจสอบยอดเงินงบประมาณเหลือจาย สรุปเสนอกรมพัฒนาท่ีดิน และเสนอ
อนุมัตินําเงินเหลือจายไปใชในกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือใหการใชจายเงินงบประมาณของกรมพัฒนาท่ีดิน เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนด 

(4) รวมจัดทําประมาณการรายไดประจําปงบประมาณและจัดทําเงินงบประมาณ
เบิกจายแทนกันเพ่ือใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนด 

(5) ชวยดําเนินการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป การขยายเวลาเบิกจายเงิน การขออนุมัติ
หลักการ การจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน เพ่ือใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนด 

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

 
 

/ (7)  ปฏิบัติงาน... 
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(7) ปฏิบัติงานดานบัญชี ไดแก การตรวจสอบใบเบิกเงินคารักษาพยาบาล คาเลาเรียน 
คาเชาบานตรวจสอบกําหนดรายละเอียดการเบิกจายเงินไปราชการตางจังหวัด เพ่ือใหถูกตองตามระเบียบท่ี
กําหนด 

 (8) ปฏิบัติงานดานงบประมาณ เชน การจัดทํางบบริหารงานท่ัวไปรวบรวมงบประมาณ 
ของสํานักงาน จัดทําทะเบียนและตรวจสอบการใชจายงบประมาณของสํานักงาน รายการใชเงินประจํางวด
ของสํานักงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 

(9) การปฏิบัติงานดานพัสดุ-ครุภัณฑ ไดแก การทําเรื่องเบิกจายวัสดุครุภัณฑเปน
กรรมการจัดซ้ือ-จัดจาง ตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ และจัดซอมครุภัณฑท่ีชํารุดเสียหาย รวมท้ังกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานดานพาหนะ ไดแกการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น และจัดทํารายงานการใชรถและน้ํามัน
ประจําเดือนเพ่ือใหการดําเนินงานถูกตองตามระเบียบพัสดุท่ีกําหนดไว 

 2. ดานการวางแผน 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 3. ดานการประสานงาน 
(๑) ประสานงานดานการเงินและการคลังกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและ

ภายนอกกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือสนับสนุนใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่นและเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลและขอเท็จจริง ดานการเงินและการคลัง 

แกบุคคลและหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองในการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 4. ดานการบริการ 
(1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีท่ีตนมีความ

รับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล
และความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ี
เก่ียวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลกัเกณฑ มาตรการตางๆ 

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

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

 

 

http://203.21.42.34/acc/index.html
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หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรูเก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ บทบาทหนาท่ีและภารกิจของ 
กรมพัฒนาท่ีดิน 
 (2)   ความรูเก่ียวกับบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ 
 (3)   ความรูเก่ียวกับพัสดุ-ครุภณัฑ 
 (4)   ความรูเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงิน และนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 (5) ความรูเก่ียวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   5   มีนาคม  2563) 

 
 

ช่ือตําแหนง นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ     

จํานวนตําแหนงวาง   1  อัตรา กลุมระบบภูมิสารสนเทศ  
  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (กรุงเทพมหานคร) 
    
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับดานระบบภูมิสารสนเทศ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาใน 
กลุมระบบภูมิสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหงานดานระบบภูมิสารสนเทศบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกรม 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

(1) เปนศูนยกลางระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
เพ่ือเปนแหลงรวบรวม และเรียกใชขอมูลใหกับทุกหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(2) จัดทํารวบรวมขอมูล (Meta Data) ดานภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม
และแฟมขอมูลแผนท่ีทุกประเภท เพ่ือเปนฐานขอมูลสําหรับบริการหนวยงานตางๆ ของกรม และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

(3) จัดทํามาตรฐานขอมูล (Meta Data) ดานภูมิสารสนเทศ เพ่ือใชแลกเปลี่ยนและ
บริการเพ่ือใหผูใชขอมูลไดใชขอมูลรวมกันในทุกระดับของหนวยงานรัฐบาล 

(4) จัดเก็บ รวบรวมและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศดานภูมิศาสตรใหเปนปจจุบัน  
เพ่ือเขาสูระบบเครือขายกลาง เพ่ือเปนฐานขอมูลสําหรับบริการหนวยงานตางๆ ของกรม 

(5) จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมการใชงานทางดานระบบภูมิสารสนเทศ 
และการใหบริการขอมูลตาง ๆ ในรูปของโปรแกรมบนระบบเครือขายระบบ Online ท้ังในระบบ Internet 
และ Intranet เพ่ือบริการขอมูลแกผูบริหาร ผูเก่ียวของ และประชาชน รวมท้ังศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจํา
ตําบล 

(6) ประสาน ดําเนินการ วิเคราะหจัดทําขอมูล กรณีเรงดวนดานการบริหารสินทรัพย 
ดานการเตือนภัย การติดตามประเมินผลการใชประโยชนท่ีดินใหผูบริหารทางดานภูมิสารสนเทศแกกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

(7) บริการขอมูลดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแกผูบริหาร ผูเก่ียวของและประชาชน 
เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีท่ีตองดําเนินการใหถูกตอง 

 (8) จัดฝกอบรมดานการพัฒนาทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือการพัฒนางาน 
ดานการเกษตรใหแกเจาหนาท่ีทุกกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมท้ังสถาบันการศึกษาและองคกร
เอกชนท่ีปฏิบัติหรือมีสวนเก่ียวของดานการเกษตร เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ดานภูมิ
สารสนเทศ 
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 (9) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหกลุมระบบภูมิสารสนเทศ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาพรวมบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 2. ดานการวางแผน 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 3. ดานการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือให

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  

4. ดานการบริการ 
(1) ตรวจสอบและเตรียมระวางแผนท่ีและหรือขอมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือทําการจัดสง

ใหหนวยงานภายในหนวยงานภายนอก และใหบริการประชาชน 
(2) ชี้แจงและตอบปญหาเก่ียวกับขอมูลดานแผนท่ีและหรือภูมิสารสนเทศเพ่ือให

ความรูความเขาใจแกหนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป 
(3)  ใหบริการแผนที่ และหรือขอมูลภูมิสารสนเทศบนระบบเครือขาย Internet      

แกหนวยราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเ ทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ 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   5   มีนาคม  2563) 

 
 

ช่ือตําแหนง นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน) 

จํานวนตําแหนงวาง   1  อัตรา กลุมวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน    
สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 

   (กรุงเทพมหานคร) 
    
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถ ทางวิชาการในการ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับดานการศึกษา วิเคราะห วิจัยแรในดินขนาดเล็กกวา 53 ไมครอน ดวยเทคโนโลยีการ 
เบี่ยงเบนของรังสีเอ็กซ และเทคนิคการใชความแตกตางปริมาณความรอน ลักษณะและจุลสัณฐานของดิน 
รวมท้ังหินดวยเทคโนโลยีการใชกลองจุลทรรศนชนิดพิเศษ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผู 
บังคับบัญชาในกลุมวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือทราบชนิดและ 
ปริมาณของแรดินเหนียว รวมท้ังแรปฐมภูมิ และทุติยภูมิอ่ืนๆ และแรขนาดใหญกวา 53 ไมครอน ชนิดของ 
วัตถุตนกําเนิด ลําดับการวิวัฒนาการของดินและโครงสรางขนาดเล็กของดิน 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

(1) ศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูล และรวมดําเนินการวิจัย ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือสรางองคความรู 

(2) วิเคราะหทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตรของ
วัตถุตัวอยาง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณวัด เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชน ในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

(3) รวมปฏิบัติงานดานการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ 
จัดทําฐานขอมูลหองปฏิบัติการ สงเสริมพัฒนาหองปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทาง
การคา 

(4) รวมศึกษาวิเคราะห วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและถายทอดความรู และรวม
ดําเนินการ จัดฝกอบรม เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและทันตอความกาวหนาของวิทยาการดาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(5) ศึกษา คนควา ติดตามความรู และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือใชประโยชนดานตางๆท่ีเก่ียวของ 

(6) รวมดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพ่ือใหผลการทดสอบเปนท่ีนาเชื่อถือ 
(7) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหกลุมวิจัย

แรและจุลสัณฐานดิน สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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 2. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 3. ดานการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือให

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  

4. ดานการบริการ 
(1) ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกผูประกอบการ

สวนราชการ และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
(2) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันสาขาวิชาวิทยาศาสตร
กายภาพ ทางเคมี ทางธรณีวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร ทางปฐพีศาสตร ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร
และอนุรักษศาสตร ทางการจัดการทรัพยากรดิน 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)  ความรูเก่ียวกับ 
- การวิเคราะห วิจัยพืช ปุย วัสดุ และการปรับปรุงบํารุงดิน 
- การตรวจสอบ วิเคราะห วิจัยสมบัติทางกายภาพท่ีเก่ียวกับดินและโครงสรางดิน 
- ผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษตกคางจากการทําการเกษตรตอสิ่งแวดลอม 
- แรในดิน 
- จุลสัณฐานดิน 
- ผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ีเก่ียวของกับกรมพัฒนาท่ีดิน ฯลฯ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   5   มีนาคม  2563) 

 
 

ช่ือตําแหนง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

จํานวนตําแหนงวาง   2  อัตรา (1) กลุมสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม  
 สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 
 (กรุงเทพมหานคร) 
(2) กลุมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี 1  
 สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 

   (กรุงเทพมหานคร)  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับดานวิศวกรรมโยธา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาใน 
กลุมสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม และกลุมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี 1 สํานักวิศวกรรมเพ่ือการ
พัฒนาท่ีดิน เพ่ือใหงานการออกแบบโครงสราง มีประสิทธิภาพตรงตามแบบสถาปตยกรรมและ 
ภูมิสถาปตยกรรมและถูกตองตามแบบกอสรางท่ีไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิผล และงานสํารวจเพ่ือออกแบบ
เบื้องตน งานแหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา และระบบอนุรักษดินและน้ํา เปนไปอยางถูกตอง  
ตามมาตรฐานทางดานวิศวกรรม 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

(1) รวมสํารวจออกแบบและวางผังพัฒนาพ้ืนท่ีและสิ่งกอสรางทางดานสถาปตยกรรม
และภูมิสถาปตยกรรม เพ่ือใหงานการออกแบบโครงสรางมีประสิทธิภาพตรงตามแบบสถาปตยกรรมและ 
ภูมิสถาปตยกรรมและถูกตองตามแบบกอสรางท่ีไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิผล 

(2) ชวยจัดทํารายการประมาณราคาและรายละเอียดขอกําหนดของสิ่งกอสราง และ
จัดทําแบบกอสราง เพ่ือใหงานการออกแบบโครงสรางมีประสิทธิภาพตรงตามแบบสถาปตยกรรมและภูมิ
สถาปตยกรรมและถูกตองตามแบบกอสรางท่ีไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิผล 

(3) รวมบูรณะและซอมแซมอาคารและสิ่งกอสรางทางสถาปตยกรรม และ 
ภูมิสถาปตยกรรมเพ่ือความปลอดภัยตามหลักทางวิชาการวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 

(4) รวมสํารวจ ออกแบบ ทางดานวิศวกรรมท่ีเก่ียวของกับงานทางสถาปตยกรรมและ
ภูมิสถาปตยกรรม เพ่ือใหงานการออกแบบโครงสรางมีประสิทธิภาพตรงตามแบบสถาปตยกรรมและ 
ภูมิสถาปตยกรรมและถูกตองตามแบบกอสรางท่ีไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิผล 

(5) รวมวางแผน กําหนดมาตรฐานงานดานสิ่งกอสราง เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
การประหยัดพลังงาน 
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(6) รวมศึกษา วิเคราะห วางแผน สํารวจเพ่ือออกแบบ คํานวณ และควบคุมการ
กอสรางงานแหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ําดวยมาตรการวิธีกล เพ่ือใหเปนไปตามหลักวิชาการและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

(7) รวมตรวจสอบสัญญากอสราง และการแกไขสัญญากอสราง งานแหลงน้ําเพ่ือการ
อนุรักษดินและน้ํา และระบบอนุรักษดินและน้ําดวยมาตรการวิธีกล เพ่ือใหงานมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน
และขอกําหนด 

(8) รวมบํารุงรักษาสิ่งกอสรางในระบบอนุรักษดินและน้ําดานวิศวกรรม เพ่ือให
สิ่งกอสรางมีความม่ันคงแข็งแรงเปนไปตามมาตรฐานทางดานวิศวกรรม 

(9) รวมประมาณราคาและจัดเตรียมเอกสารเพ่ือจัดซ้ือจัดจางในงานแหลงน้ําเพ่ือการ
อนุรักษดินและน้ํา และระบบอนุรักษดินและน้ําดวยมาตรการวิธีกล เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
ตามหลักวิชาการ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

(10) รวมฟนฟู ปรับปรุง บํารุงดิน ดานวิศวกรรม ตามมาตรการปองกันและบรรเทา
ภัยธรรมชาติเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให 
กลุมสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม และกลุมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี 1 สํานักวิศวกรรมเพ่ือการ
พัฒนาท่ีดินในภาพรวมบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 2. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 3. ดานการประสานงาน 
(1) ชวยประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
(2) รวมชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4. ดานการบริการ 
(1) ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาและเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงานวิศวกรรม

โยธาและโครงสรางพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหไดขอมูลความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน รวมท้ังการมีสวนรวม 

(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทํา สถิติ ปรับปรุง จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ี
เก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเ ทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรม
ชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสราง และ 

(2) ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด และ 
(3) 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)   ความรูในการสํารวจ ออกแบบ คํานวณความม่ันคง และประมาณราคาโครงสราง
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมโยธา 

(3)   ความรูในการวิเคราะหขอมูลน้ําฝน และอุทกวิทยา 
(4)   ความรูในการวิเคราะห ศึกษาความเหมาะสม และการวางโครงการ 
(5)   ความรูท่ัวไปดานการชลประทาน 

http://203.21.42.34/acc/index.html


รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   5   มีนาคม  2563) 

 
 

ช่ือตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ     

จํานวนตําแหนงวาง   1  อัตรา ฝายวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินปทุมธานี  
  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1    

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ 
ปฏบิัติงานเก่ียวกับดานวิชาการเกษตร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในสถานีพัฒนา
ท่ีดินปทุมธานี เพ่ือใหการดําเนินงานวิจัย การปรับปรุงบํารุงดินและการผลิตพันธุพืช เพ่ือการอนุรักษดินและ
น้ํามีความถูกตองครบถวนและเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

(1) ศึกษา วิจัยและทดสอบการพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีเพ่ือใหสามารถใชท่ีดินเพ่ือ
การเกษตรไดอยางยั่งยืน 

(2) ปฏิบัติการในดานการพัฒนาท่ีดิน การสงเสริมการสาธิต เก่ียวกับการพัฒนาท่ีดิน 
เพ่ือสามารถแกไขปญหาดินใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

(3) ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีใหแกหมอดินอาสา และเกษตรกรท่ัวไปเพ่ือสราง
เครือขายการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

(4) ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาทรัพยากรท่ีดินและแผนพัฒนาการเกษตร เพ่ือใหมีการ
ใชประโยชนท่ีดินอยางเต็มศักยภาพ 

(5) จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรท่ีดินระดับพ้ืนท่ี เพ่ือสามารถพัฒนาท่ีดินใหเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี 

 2. ดานการวางแผน 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 3. ดานการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือให

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4. ดานการบริการ 
(1) รวบรวม จัดทําขอมูล การจัดทํารายงานเก่ียวกับสารสนเทศทางการเกษตรเพ่ือใช

ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และใหบริการขอมูลแกผูผลิต ผูประกอบการ และผูเก่ียวของ 
(2)  ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําสื่อเผยแพรความรูทางวิชาการเกษตรแกหนวยงานท่ี

เก่ียวของเกษตรกร ผูประกอบการ และประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชปฏิบัติใหเกิดประโยชน 
(3)  ใหคําปรึกษา แนะนําในงานดานวิชาการแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาเพ่ือใหสามารถ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี ้  
 (1) ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร  ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตรและอนุรักษ
ศาสตร ทางพืชไรนา ทางพืชไร ทางพืชศาสตร ทางพืชสวน ทางสงเสริมการเกษตร ทางสงเสริมและนิเทศ
ศาสตรเกษตร ทางวิทยาศาสตรเกษตร ทางวิทยาศาสตรการเกษตร หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ 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) ความรูเก่ียวกับงานการเกษตร และการพัฒนาท่ีดิน ไดแก 
 -  ความรูท่ัวไปทางการเกษตร  
 -  การอนุรักษดินและน้ํา  
 -  การวางแผนการใชท่ีดิน  
 -  การจัดการดิน  
 -  การปรับปรุงบํารุงดิน  
 -  การใชผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ีเก่ียวของกับกรมพัฒนาท่ีดิน ฯลฯ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   5   มีนาคม  2563) 

 
 

ช่ือตําแหนง  นายชางสํารวจปฏิบัติงาน 

จํานวนตําแหนงวาง   2  อัตรา (1) กลุมสํารวจเพ่ือทําแผนท่ี  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 
 (ปทุมธาน)ี 
(2) กลุมสํารวจเพ่ือทําแผนท่ี  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 
 (ชลบุรี)  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานชางสํารวจ ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอนและวิธีการท่ีชัดเจน ในกลุมสํารวจเพ่ือทําแผนท่ี 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 และสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 เพ่ือใหการสํารวจและทําแผนท่ีถูกตองรวดเร็ว
ตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

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

 2. ดานการบริการ 
ใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับงานดานสํารวจออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ํา  

งานแหลงน้ํา แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดรับทราบขอมูลความรูตางๆ 
และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 

/ คุณสมบัติ... 



- 2 - 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ
เดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาใน
สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการกอสราง 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)   ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 

(2)  ความรูเก่ียวกับ 
- ดานแผนท่ี การจัดทําขอมูลแผนท่ี 
- การสํารวจ และจัดทําแผนท่ีระดับขอบเขตและการถือครองท่ีดิน 
-   การจัดทําขอมูลจําแนกประเภทท่ีดิน 
-   การตรวจสอบแนวเขตปาไมถาวร 
-   การสํารวจและซอมแซมโครงขายหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   5   มีนาคม  2563) 

 
 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

จํานวนตําแหนงวาง   2  อัตรา (1) กลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 
 (นครราชสีมา) 
(2) ฝายวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดิน 

สุราษฎรธานี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานดานการเกษตร ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจนในกลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ท่ีดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 และสถานีพัฒนาท่ีดิน เพ่ือใหการดําเนินงานวิจัยมีความถูกตองครบถวน 
และการผลิตพันธุพืช เพ่ือการอนุรักษดินและน้ํามีความถูกตอง เปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

 (1) ปฏิบัติงานรวมกับนักวิชาการเกษตรในงานวิจัยและทดสอบและงานผลิตพันธุพืช
เพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือใหไดผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปถายทอดใหแกเกษตรกรไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

(2) ชวยทําการศึกษา วิจัยและทดสอบการพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีเพ่ือใหสามารถใชท่ีดิน
เพ่ือการเกษตร 

(3) ปฏิบัติการดานการพัฒนาท่ีดิน การสงเสริมการสาธิต เก่ียวกับการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือ
สามารถแกไขปญหาดินใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

(4)  รวมดําเนินการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีใหแกหมอดินอาสา และเกษตรกร
ท่ัวไปเพ่ือสรางเครือขายการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

(5)  ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาทรัพยากรท่ีดินและแผนพัฒนาการเกษตร เพ่ือใหมีการ
ประโยชนท่ีดินอยางเต็มศักยภาพ 

(6)  รวมจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรท่ีดินระดับพ้ืนท่ี เพ่ือสามารถพัฒนาท่ีดินให
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

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

ไปปฏิบัติ 
(2) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ และแนะแนวทางการแกไขปญหาการเกษตร 

เพ่ือใหมีการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

/ คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเก่ียว สาขาวิชาพืชศาสตร หรืออนุปริญญา
หลักสูตร 3 ป ตอจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร 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)   ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 (2) ความรูเก่ียวกับงานการเกษตร และการพัฒนาท่ีดิน ไดแก  

- ความรูท่ัวไปทางการเกษตร  
- การอนุรักษดินและน้ํา  
- การวางแผนการใชท่ีดิน  
- การจัดการดิน  
- การปรับปรุงบํารุงดิน  
- ปจจัยการผลิตท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาท่ีดิน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
(แนบทายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   5   มีนาคม  2563) 

 
 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

จํานวนตําแหนงวาง   4  อัตรา (1) กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ  
 สํานักงานเลขานุการกรม (กรุงเทพมหานคร) 
(2) ฝายบริหารท่ัวไป กองแผนงาน (กรุงเทพมหานคร) 
(3) ฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
 (สุราษฎรธานี) 
(4) ฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 
 (สงขลา) 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานงานดานธุรการ สารบรรณ หรือบริการท่ัวไป ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอนและวิธีการท่ีชัดเจน 
ในกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ สํานักงานเลขานุการกรม ฝายบริหารท่ัวไป กองแผนงาน  
ฝายบริหารงานท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 และสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 เพ่ือสนับสนุนงาน
ตางๆ ในกลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ สํานักงานเลขานุการกรม ฝายบริหารท่ัวไป กองแผนงาน 
ฝายบริหารงานท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 และสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 ใหมีความรวดเร็ว
ถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ  

(1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณท่ัวไปและอิเล็กทรอนิกส เชน  
การรับสงหนังสือราชการ การควบคุมทะเบียนหนังสือเขาออก การเก็บและคนหาเอกสารตางๆ การรางและ
โตตอบหนังสือการกลั่นกรองหนังสือราชการและการบันทึกนําเสนอหนังสือตอผูบังคับบัญชา เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานดานงานธุรการและงานสารบรรณท่ัวไปและอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานเลขานุการกรม  
กองแผนงาน และสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบสารบรรณท่ี
กําหนดไว 

(๒) ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานพัสดุครุภัณฑ เชน การควบคุม/จัดทําทะเบียนพัสดุ
ครุภัณฑการควบคุมการเบิกจายพัสดุสํานักงาน การควบคุมยานพาหนะ การใชรถยนตราชการ การจัดทํา
ทะเบียน/ควบคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑคงเหลือประจําป เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานดานพัสดุครุภัณฑของสํานักงานเลขานุการกรม กองแผนงาน และสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบพัสดุท่ีกําหนดไว 

(๓) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขานุการกรม กองแผนงาน และ
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต เพ่ือใหมีรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง ครบถวนและเปนขอมูลท่ีมีประโยชนแก
ผูบริหารประกอบการตัดสินใจดําเนินการตางๆ 

/ (4)  ศึกษา... 
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(4) ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องคความรูใหมๆ และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
งานธุรการเพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) ชวยปฏิบัติงานดานงบประมาณ เชน การจัดทํางบบริหารงานท่ัวไป รวบรวม
งบประมาณของสํานักงาน จัดทําทะเบียนและตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณของสํานักงาน รายการใช
เงินประจํางวดของสํานักงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 

(6) ชวยปฏิบัติงานตรวจสอบกลั่นกรองการปฏิบัติงานดานพัสดุ –ครุภัณฑ การทําเรื่อง
เบิกจายวัสดุครุภัณฑ เปนกรรมการจัดซ้ือ–จาง ตรวจรับวัสดุ-ครุภัณฑ และจัดซอมครุภัณฑ ท่ีชํารุดเสียหาย
รวมท้ังกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานยานพาหนะ ไดแก การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น และจัดทํา
รายงานการใชรถและน้ํามันประจําเดือน เพ่ือใหการดําเนินงานถูกตองตามระเบียบพัสดุท่ีกําหนดไว 

(7) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหกลุมชวย
อํานวยการและประสานราชการ สํานักงานเลขานุการกรม ฝายบริหารท่ัวไป กองแผนงาน และฝายบริหาร
ท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ในภาพรวมบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 2. ดานการบริการ 
(1) ชวยติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น 
(2) ชวยใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีจะนําไปใช

ประโยชนไดตอไป 
(3) รวมผลิตเอกสารตางๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และ

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
 (1) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ
เดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ในทุกสาขาวิชา 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)   ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 

(2) ความรูเก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ และพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ  

(3)  ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
(4)  ความรูเก่ียวกับการจัดการสํานักงาน  
(5)  ความรูเบื้องตนดานงบประมาณและการเงินการบัญชี 

http://203.21.42.34/acc/index.html
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