(สําเนา)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

ด้วยกรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา
โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
ตําแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ตํ า แหน่ ง เจ้ า พนั ก งานการเกษตรปฏิ บั ติ ง าน อั ต ราเงิ น เดื อ น 11,500 -

12,650 บาท
1.7 ตํ า แหน่ ง เจ้ า พนั ก งานวิ ท ยาศาสตร์ ป ฏิ บั ติ ง าน อั ต ราเงิ น เดื อ น 11,500 12,650 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามที่กรมพัฒนาที่ดินได้กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน
2. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
2.1 ตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จํานวน 4 อัตรา
ที่กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน (กรุงเทพมหานคร) กลุ่มสํารวจ
จําแนกดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (กรุงเทพมหานคร) กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 3 (นครราชสีมา) และกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (อุบลราชธานี)
2.2 ตําแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 2 อัตรา
ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม (กรุงเทพมหานคร) และกลุ่มสํารวจและผลิต
แผนที่และภาพถ่ายที่ 1 สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ (กรุงเทพมหานคร)
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-22.3 ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา
ที่กลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี) กลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 2 (ชลบุรี) และกลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 (ราชบุรี)
2.4 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 5 อัตรา
ที่กลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 (ชลบุรี) กลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 (พิษณุโลก) กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
(กรุงเทพมหานคร) กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 1 สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน (กรุงเทพมหานคร)
และกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 4 สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน (กรุงเทพมหานคร)
2.5 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ที่กลุ่มเครื่องกล สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน (กรุงเทพมหานคร)
2.6 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 8 อัตรา
ที่กลุ่มวิเคราะห์ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดิน
นครปฐม สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 1 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ฝ่ายวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนา
ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (เชียงใหม่) และฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
2.7 ตําแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ที่กลุ่มวิจัยเคมีดิน สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน (กรุงเทพมหานคร)
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิ บัติของตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ ยวกั บการรั บสมัค ร
สอบแข่งขันของแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี
(3) เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.
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-3(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม
(8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน
หรื อ ออกจากราชการเพราะทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ (สํ า หรั บ ผู้ ที่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตาม ข. (1) สามารถสมั ค ร
สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อ
พ้นจากเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว)
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
สอบแข่งขันของแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
5. การรับสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
5.2 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้
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-45.3 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ให้ ผู้ ส มั ค รสอบเข้ า ไปที่ เ ว็ บ ไซต์ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น http://www.ldd.go.th
เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ
“รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”
(2) ให้ กรอกข้อความในใบสมัค รให้ถู กต้ องครบถ้ วน และปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette
เป็นต้น
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถพิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม การชํ า ระเงิ น หรื อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ได้ ผู้ ส มั ค ร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
5.4 นํ า แบบฟอร์ ม การชํ า ระเงิ น (ข้ อ 5.3 (3)) ไปชํ า ระเงิ น เฉพาะที่ เ คาน์ เ ตอร์
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
ภายในเวลาทําการของธนาคาร
5.5 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ จํานวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
5.6 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ
5.7 พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
เมื่ อ กรมพั ฒ นาที่ ดิน ประกาศรายชื่ อผู้ ส มั ค รสอบแล้ ว ให้ ผู้ ส มั ค รสอบเข้ า ไปที่
เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในกรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ แล้วติดรูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อ และ
นําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน
ทั้ ง นี้ การสมั ค รสอบจะมี ผ ลสมบู ร ณ์ เมื่ อ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบ
เรียบร้อยแล้ว
6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
6.2 ผูส้ มัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ไม่ได้
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6.3 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้น ปริญ ญาบั ต ร ของสถานศึ ก ษาใด จะถือ ตามกฎหมาย กฎ หรื อระเบี ย บเกี่ย วกั บ การสํา เร็จ การศึ ก ษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์
6.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
6.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
และกรณี เ ลขประจํ า ตั ว ประชาชนที่ ใ ช้ ใ นการสมั ค รสอบ ไม่ ต รงกั บ หลั ก ฐาน
การแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร
สอบไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไป
ยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่ อบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบแข่งขันในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th
เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ
“รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”
8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็นความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
และความเหมาะสมกับตําแหน่ง ดังนี้
8.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ผู้สมัครสอบในตําแหน่งใดต้องสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
นั้นตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
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-68.2 ความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็ น การทดสอบเพื่ อ วั ด ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง ที่ จ ะบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับ
ตําแหน่ง
ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งใน
ภายหลัง โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์กรม
พัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์
http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนา
ที่ดิน”
9. เอกสารและหลั ก ฐานที่ ต้ อ งยื่ น ในวั น สอบเพื่ อ วั ด ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง
(สัมภาษณ์)
9.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
9.2 สํ า เนาประกาศนี ย บั ต ร ปริ ญ ญาบั ต ร และสํ า เนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหน่งที่สมัคร
สอบแข่ ง ขั น โดยต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาและได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ มี อํ า นาจอนุ มั ติ ภ ายในวั น ปิ ด รั บ สมั ค ร
จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัครสอบแข่งขัน คือวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่น
พร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่น
แทน
9.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
9.4 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณี
ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
9.5 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน
ก.พ. ในระดับที่สมัครสอบขึ้นไป จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสําเนาเอกสารทุกหน้า
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-7หมายเหตุ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนําใบรับรองแพทย์
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
อนึ่ ง กรณี ที่ ต รวจพบภายหลั ง ว่ า หลั ก ฐานและเอกสารการสมั ค รสอบ หรื อ คุ ณ สมบั ติ
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใดๆ
ทั้งสิ้น
10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งจะต้องได้
คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งจะต้องได้
คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล
11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณี
ที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อย
ไปมาก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศ
แต่ถ้ากรมพัฒนาที่ดินได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งนี้อีก และ
ได้ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
12. การบรรจุและแต่งตั้ง
12.1 ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ จ ะได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามลํ า ดั บ ที่ ใ นบั ญ ชี ผู้ ส อบ
แข่งขันได้โดยได้รับเงินเดือนตามที่กําหนดไว้ในข้อ 1
12.2 กรมพัฒนาที่ดินไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ

/ กรมพัฒนาทีด่ ิน...

-8กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้
หลงเชื่อและแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 25
(ลงนาม)

พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สุรเดช เตียวตระกูล
(นายสุรเดช เตียวตระกูล)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

สําเนาถูกต้อง

(นายศุภากร รอดเรืองศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุบคุ คลเข้ารับราชการ กรมพัฒนาทีด่ นิ
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ ิน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561)

ชื่อตําแหน่ง

นักสํารวจดินปฏิบัติการ

จํานวนตําแหน่งว่าง

4 อัตรา

(1) กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ทดี่ นิ กองนโยบายและ
แผนการใช้ทดี่ นิ (กรุงเทพมหานคร)
(2) กลุ่มสํารวจจําแนกดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
(กรุงเทพมหานคร)
(3) กลุ่มวางแผนการใช้ทดี่ นิ สํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 3
(นครราชสีมา)
(4) กลุ่มวางแผนการใช้ทดี่ นิ สํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 4
(อุบลราชธานี)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านการสํารวจจําแนกดิน ภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาของกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
กลุ่มสํารวจจําแนกดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
3 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เพื่อให้งานวางแผนการใช้ที่ดินก่อให้เกิดประโยชน์
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรและให้การวาง
แผนการใช้ที่ดินเหมาะสมทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ของพืชเศรษฐกิจ และสามารถส่งเสริมให้มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรให้เหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้การกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ และสถานภาพทรัพยากรดิน จัดทําหน่วย
ที่ดินและประเมินการสูญเสียดิน ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับข้อมูลเศรษฐกิจสังคม นโยบายและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําแผนและกําหนดเขตการใช้ที่ดินในระดับต่าง ๆ
(2) ร่วมประสานแผนการใช้ที่ดินในระดับนโยบายจนถึงระดับท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ
(3) ร่วมศึกษาและวิจัยรูปแบบการใช้ที่ดินที่เหมาะสมตามภูมิสังคม เพื่อเป็นข้อมูลของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรในการพิจารณาทางเลือกการผลิตที่เหมาะสม
(4) ร่วมประสานงาน
และประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและระหว่างประเทศ ตลอดจนติดตามงานในโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็น
ประโยชน์ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้

/ (5) ตรวจสอบ…

-2(5) ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพและนโยบายการใช้ที่ดิน
เพื่อกําหนดเขตและวางแผนการใช้ที่ดินบนพื้นที่สูง พร้อมทั้งประสานงานพัฒนาพื้นที่สูงร่วมกับองค์กรภาครัฐ
และเอกชน
(6) ร่วมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของที่ดิน ให้เชื่อมโยงกับข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจที่ดินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาประกาศเขตตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551
โดยรับผิดชอบในพื้นที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2, 3, 4 , 5 , 6 , 7 , 8 และ 9
(7) ร่วมให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการใช้ที่ดินที่เหมาะสมแก่เกษตรกร องค์กร
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
(8) ร่วมศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์เพื่อการสํารวจจําแนกดินทางการเกษตร
(9) ร่วมศึกษา วิเคราะห์และวิจัยสถานภาพทรัพยากรดินที่มีปัญหาของภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เช่น พื้นที่ดินเสื่อมโทรม พื้นที่ชะล้างพังทลาย
สูง พื้นที่ความลาดชันมากกว่าร้อยละ ๓๕ ดินเปรี้ยวจัด ดินพรุ ดินทราย ดินด่าง ดินชายทะเล ดินเค็ม ดินตื้น
(ลูกรัง) ดินเกิดไม่ต่อเนื่อง ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ําต่อการพัฒนาศักยภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อร่วม
กําหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ตรงตามศักยภาพของดิน
(10) ร่วมสํารวจ ศึกษา และติดตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดิน ภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ ภัยพิบัติน้ําท่วม ภัยแล้งและสภาวะภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนแนว
ทางการจัดการดิน
(11) ร่วมวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลดิน เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการดินและ
ที่ดิน
(12) ร่วมให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะและปฏิบัติงานด้านการสํารวจจําแนกดิน ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(13) สํารวจดินอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของทรัพยากรดินในพื้นที่ต่างๆ
มีความเหมาะสมของดินและปัจจัยที่เป็นข้อกําจัดในการใช้ที่ดินทางด้านการเกษตร
(14) สํารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้ทราบถึงปัญหาการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(15) จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ตลอดจนวิเคราะห์สนับสนุน
ผลิตและให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มนโยบายและ
วางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มสํารวจจําแนกดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากร
ดิน กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 และกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 4 ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
/ 3. ด้านการ...

-33. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ประสานงานในการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอก
กลุ่มหรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น และเสร็จตามเวลาที่กําหนด
(3) ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ร่วมให้ข้อมูลและคําแนะนํา ทางด้านนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินแก่หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
(2) ให้ข้อมูลและการแนะนํา ด้านการสํารวจจําแนกดิน แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
(3) ให้ข้อมูลและคําแนะนํา ทางด้านลักษณะและสมบัติดิน ในรูปของแผนที่ดิน แผนที่
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนการใช้ที่ดิน แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
- สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ ทางการจั ด การทรั พ ยากรดิ น ทางปฐพี ศ าสตร์ ทาง
ปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรู้เกี่ยวกับ
- การสํารวจและจําแนกดิน (Soil Survey and Soil classification)
- ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility)
- การอนุรักษ์ดินและน้ํา (Soil and water Conservation)
- ดินปัญหาและการปรับปรุงบํารุงดิน (Problem Soil and Soil Improvement)
- ระบบสารสนเทศทรัพยากรดิน (Soil Information System)
- การจัดทําแผนที่และระบบฐานข้อมูลดิน
- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
- แบบจําลองการปลูกพืชที่เหมาะสมกับดิน
- การวินิจฉัยคุณภาพกําลังผลิตของดิน (Soil Interpretation and Productivity)

รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุบคุ คลเข้ารับราชการ กรมพัฒนาทีด่ นิ
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ ิน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561)

ชื่อตําแหน่ง

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

จํานวนตําแหน่งว่าง

2 อัตรา

(1) กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม
(กรุงเทพมหานคร)
(2) กลุ่มสํารวจและผลิตแผนทีแ่ ละภาพถ่ายที่ 1
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านงานช่างศิลป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ในกลุ่มเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม และกลุ่มสํารวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1 สํานักเทคโนโลยี
การสํารวจและทําแผนที่ เพื่อให้การดําเนินงานมีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทาง แบบอย่าง
ขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ร่วมออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน
ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได้เป็นอย่างดี
(2) ช่วยดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทํางานให้เป็นระบบเพื่อให้
อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
(3) ปฏิบัติงานด้านการสํารวจและจัดทําแผนที่เฉพาะเรื่องโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธ
สีเชิงเลข มาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ และ ๑:๔,๐๐๐ เป็นแผนที่ฐาน เช่น แผนที่แนวหมุดหลักเขตป่าไม้ถาวรแผน
ที่ถือครองทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) ปฏิบัติงานด้านการจัดทําแผนที่ภาพถ่ายและข้อมูลทางแผนที่
เพื่อให้เป็น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) จัดทําแผนที่ต่าง ๆ ปรับปรุงแผนที่เพื่อประกอบกิจกรรม
(6) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม และกลุ่มสํารวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ ๑ สํานัก
เทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
2. ด้านการบริการ
(1) ช่วยให้คําแนะนํา การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลป์
(2) ช่วยจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับและนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพพจน์ ส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์ และเสริมสร้างภาพพจน์ รวมทั้ง ออกแบบ
เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการ
/ (3) ให้คําแนะนํา...

-2(3) ให้คําแนะนํา งานในเรื่องการจัดทําต้นฉบับแผนที่ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สนใจเกิดความเข้าใจ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการ
ออกแบบ หรือ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรู้เกี่ยวกับงานด้านช่างศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบงานศิลป์ บอร์ด
ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานศิลป์ การออกแบบ
ตกแต่ง และจัดนิทรรศการ
(3) ความรู้เกี่ยวกับการทําคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต

รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุบคุ คลเข้ารับราชการ กรมพัฒนาทีด่ นิ
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ ิน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561)

ชื่อตําแหน่ง

นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน

จํานวนตําแหน่งว่าง

3 อัตรา

(1) กลุ่มสํารวจเพือ่ ทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 1
(ปทุมธานี)
(2) กลุ่มสํารวจเพือ่ ทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 2
(ชลบุรี)
(3) กลุ่มสํารวจเพือ่ ทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 10
(ราชบุรี)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างสํารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ในกลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 2 และ 10 เพื่อให้การสํารวจและทําแผนที่ถูกต้องรวดเร็วตามหลักวิชาการและ
มีประสิทธิภาพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) สํารวจและจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดินอย่างละเอียดเพื่อใช้
ในการวางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา
(2) สํารวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างของหน่วยงานเพื่อให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณที่กําหนดไว้
(3) จัดทําข้อมูลจําแนกประเภทที่ดิน เพื่อให้ข้อมูลประกอบการวางแผนการใช้ที่ดิน
ระดับไร่นา
(4) สํารวจและซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน
เพื่อให้ทราบและ
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการสํารวจรังวัด
(5) ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 2
และ 10
(6) จัดทําข้อมูลแผนที่ ประกอบส่วนของแผนที่ ผลิตแผนที่ต้นแบบ เพื่อใช้ในงาน
อนุรักษ์ดินและน้ํา
2. ด้านการบริการ
ให้คําปรึกษา
แนะนําเกี่ยวกับงานด้านสํารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา
งานแหล่งน้ํา แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ
และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
/ คุณสมบัติ...
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรู้เกี่ยวกับ
- ด้านแผนที่ การจัดทําข้อมูลแผนที่
- การสํารวจ และจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดิน
- การจัดทําข้อมูลจําแนกประเภทที่ดิน
- การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร
- การสํารวจและซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน

รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุบคุ คลเข้ารับราชการ กรมพัฒนาทีด่ นิ
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ ิน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561)

ชื่อตําแหน่ง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จํานวนตําแหน่งว่าง

5 อัตรา

(1) กลุ่มสํารวจเพือ่ ทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 2
(ชลบุรี)
(2) กลุ่มสํารวจเพือ่ ทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 8
(พิษณุโลก)
(3) กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมสิ ถาปัตยกรรม สํานักวิศวกรรม
เพื่อการพัฒนาทีด่ ิน (กรุงเทพมหานคร)
(4) กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานที่ 1 สํานักวิศวกรรมเพือ่ การ
พัฒนาทีด่ นิ (กรุงเทพมหานคร)
(5) กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานที่ 4 สํานักวิศวกรรมเพือ่ การ
พัฒนาทีด่ นิ (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโธยา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ในกลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 8 กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 1
กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 4 สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้การสํารวจและทําแผนที่ถูกต้อง
รวดเร็วตามหลักวิชาการ การก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนที่กําหนดไว้การสํารวจภูมิประเทศ การก่อสร้าง
งานแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา เป็นไปอย่างถูกต้อง ด้วยมาตรการวิธีกล อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) สํารวจและจัดทําแบบแปลนงานระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา งานแหล่งน้ํา เพื่อให้การ
สํารวจและจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําถูกต้องตามหลักปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ
(2) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมการก่อสร้างของหน่วยงานเพื่อให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณที่กําหนดไว้
(3) ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง
(5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
(6) ร่วมสํารวจพื้นที่ที่จะมีการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรม เพื่อเป็นข้อมูลให้สถาปนิกและวิศวกรในการออกแบบ
/ (7) ช่วยจัดทํา...

-2(7) ช่วยจัดทํารายการประมาณราคา และรายละเอียดข้อกําหนดของสิ่งก่อสร้าง และ
จัดทําแบบก่อสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลและรายละเอียดงานก่อสร้าง
(8) ช่ วยบูร ณะและซ่อมแซมอาคาร
และสิ่ งก่ อสร้ างทางสถาปัต ยกรรมและ
ภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อให้งานก่อสร้างสําเร็จตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
(9). ช่วยควบคุมงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรม เพื่อให้งานก่อสร้างสําเร็จตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
(10) สํารวจ เขียนแบบ และควบคุมการก่อสร้างงานแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและ
น้ํา ด้วยมาตรการวิธีกล เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(11) ช่วยบํารุงรักษาสิ่งก่อสร้างในระบบอนุรักษ์ดินและน้ําด้านวิศวกรรม เพื่อให้
สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม
(12) ช่วยถอดแบบ และแยกวัสดุ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง
เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง และใช้เป็นราคากลาง พร้อมจัดเตรียมเอกสารทางด้านวิศวกรรม เพื่อจัดซื้อจัด
จ้างในงานแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําและระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ
(13) ช่วยฟื้นฟู ปรับปรุง บํารุงดิน ด้านวิศวกรรม ตามมาตรการป้องกันและบรรเทา
ภัยธรรมชาติเพื่อให้ตรงความต้องการของหน่วยงาน และให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(14) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้
กลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 8 กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม กลุ่มพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ 1 และกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 4 สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ในภาพรวม
บรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คํา แนะนํา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่
สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทํางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

-3หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน
(2) การสํารวจเพื่อการออกแบบ เขียนแบบ - ถอดแบบ การก่อสร้าง
(3) การบํารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ
(4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซม

รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุบคุ คลเข้ารับราชการ กรมพัฒนาทีด่ นิ
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ ิน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561)

ชื่อตําแหน่ง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

จํานวนตําแหน่งว่าง

1 อัตรา

กลุ่มเครื่องกล สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
(กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ในกลุ่มเครื่องกล สํานัก
วิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน เพื่อดําเนินการซ่อมระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค ให้ใช้งานได้ตามปกติ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ช่วยตรวจสภาพ ออกรายการซ่อม ประมาณราคาในการซ่อม เพื่อดําเนินการซ่อม
ระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค ให้ใช้งานได้ตามปกติ
(2) ช่วยดําเนินการซ่อมและบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคของ
กรม เพื่อดําเนินการซ่อมระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค ให้ใช้งานได้ตามปกติ
(3) ให้การบํารุงรักษา และปรับซ่อมระบบไฟฟ้ายานพาหนะของกรม เพื่อดําเนินการ
ซ่อมระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค ให้ใช้งานได้ตามปกติ
(4) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้
กลุ่มเครื่องกล สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนด
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
/ หลักสูตร...

-2หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง หม้อแปลง และมอเตอร์ และ
ระบบปรับอากาศ
(3) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(4) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนแบบและประมาณราคาระบบไฟฟ้า
(5) ความรู้เกี่ยวกับวิธีบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า
(6) ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง

รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุบคุ คลเข้ารับราชการ กรมพัฒนาทีด่ นิ
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ ิน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561)

ชื่อตําแหน่ง

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

จํานวนตําแหน่งว่าง

8 อัตรา

(1) กลุ่มวิเคราะห์ดนิ สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 1 (ปทุมธานี)
(2) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ นครปฐม สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 1
(3) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ นนทบุรี สํานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 1
(4) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ
พระนครศรีอยุธยา สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 1
(5) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ชลบุรี
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 2
(6) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ฉะเชิงเทรา สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 2
(7) กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 6 (เชียงใหม่)
(8) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ นิ
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ แม่ฮ่องสอน สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 6

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็ จการศึกษาระดั บปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ในกลุ่มวิเคราะห์ดิน สถานี
พัฒนาที่ดินนครปฐม สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
1 สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กลุ่มวิชาการเพื่อการ
พัฒนาที่ดิน และสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เพื่อให้งานด้านวิเคราะห์ดิน
คุณภาพดินเป็นไปอย่างมีมาตรฐานสากล การผลิตพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํามีความถูกต้องครบถ้วน
และการพัฒนาที่ดินเพื่อให้การดําเนินงานวิจัยมีค วามถู กต้องและเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ปฏิบัติงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ดิน น้ําและพืช เพื่อให้ทราบ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
(2) ช่วยทําการศึกษา วิจัยและทดสอบการพัฒนาที่ดินในพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้ที่ดิน
เพื่อการเกษตร
/ (3) ร่วมปฏิบัติ...

-2(3) ร่วมปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการสาธิต เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
(4) ร่วมดําเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมอดินอาสา และเกษตรกร
ทั่วไปเพื่อสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(5) ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินและแผนพัฒนาการเกษตร เพื่อให้มีการ
ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ
(6) ร่วมจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับพื้นที่ เพื่อสามารถพัฒนาที่ดินให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. ด้านการบริการ
(1) สาธิต แนะนํา ส่งเสริม ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อนําความรู้
ไปปฏิบัติ
(2) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตร และการพัฒนาที่ดิน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนา
ที่ดิน ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ํา การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการดิน การปรับปรุง
บํารุงดิน และปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน

รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุบคุ คลเข้ารับราชการ กรมพัฒนาทีด่ นิ
(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่ ิน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561)

ชื่อตําแหน่ง

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

จํานวนตําแหน่งว่าง

1 อัตรา

กลุ่มวิจัยเคมีดนิ สํานักวิทยาศาสตร์เพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ
(กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการ วิเคราะห์ ตรวจสอบรายการวิเคราะห์ดินที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ซับซ้อนทางด้านสมบัติทางเคมีของดิน ปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในดินที่อยู่ใน
รูปต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช หรือเป็นผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ หรือปฏิบัติงานภายใต้การควบคุม
ของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความชํานาญ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขึ้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนในกลุ่มวิจัย
เคมีดิน สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้สามารถนําไปใช้ในการวางแผนจัดการดินให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ มีการใช้ที่ดินที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) จัดเตรียม ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งจัดทําทะเบียน การเบิกจ่ายวัสดุ และเคมีภัณฑ์ เพื่อให้สามารถนําไปใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
(2) ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยเบื้องต้น และช่วยรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็ว
(3) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิจัย
เคมีดิน สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
2. ด้านการบริการ
ให้คําแนะนํา และคําปรึกษาแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเคมีสิ่งทอ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งทอ หรืออนุปริญญาทางเคมีปฏิบัติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ โภชนาการ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
/ หลักสูตร…

-2หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ
(3) ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ
(4) ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

