
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง   รับสมคัรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ  

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 

 
 
 
  ด้วยกรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา
โดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 

1.1   ตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 
 1.2 ตําแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท 
 1.3 ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท 
 1.4 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท 
 1.5 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท 
 1.6 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน 11,500 -  
12,650 บาท 
 1.7 ตําแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน 11,500 - 
12,650 บาท 

ทั้งน้ี อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามที่กรมพัฒนาที่ดินได้กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน  

2.  จํานวนตาํแหน่งว่างคร้ังแรก 

 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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 2.3 ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา   
ที่กลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี) กลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 2 (ชลบุรี) และกลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 (ราชบุรี) 
 2.4 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก จํานวน 5 อัตรา   
ที่กลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 (ชลบุรี) กลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 (พิษณุโลก) กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
(กรุงเทพมหานคร) กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ 1 สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน (กรุงเทพมหานคร) 
และกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ 4 สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน (กรุงเทพมหานคร) 
 2.5 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 
ที่กลุ่มเครื่องกล สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน (กรุงเทพมหานคร) 
 2.6 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก จํานวน 8 อัตรา 
ที่กลุ่มวิเคราะห์ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี) ฝ่ายวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดิน
นครปฐม สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ฝ่ายวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1 ฝ่ายวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 1 ฝ่ายวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาท่ีดินชลบุรี สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ฝ่ายวิชาการ 
เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (เชียงใหม่) และฝ่ายวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
 2.7 ตําแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 
ที่กลุ่มวิจัยเคมีดิน สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน (กรุงเทพมหานคร) 

3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร
สอบแข่งขันของแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศน้ี 

 4.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปน้ี 

ก.  คุณสมบัติทั่วไป 
(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี 
(3)   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
ข.  ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ. 
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(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(9) เ ป็นผู้ เ คย ถูกลง โทษให้ ออก  หรื อปลดออก  เพราะกระทํ าผิ ด วิ นั ย 

ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(10)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ

ตามหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอ่ืน 
(11)  เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ 

 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน  ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 
(8) หรือ (9) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม 
ตาม (10) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ (สําหรับผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (1) สามารถสมัคร
สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อ 
พ้นจากเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว) 

 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร

สอบแข่งขันของแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศน้ี 

5.  การรบัสมัครสอบ  

 5.1   ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
 5.2   ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้ 
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5.3 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน  ดังน้ี  
   (1)  ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th 
เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ  
“รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน” 
   (2)  ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอน 
ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
   (3)  พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะน้ัน ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette  
เป็นต้น 
  ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

5.4 นําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ 5.3 (3)) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 
ภายในเวลาทําการของธนาคาร   

5.5   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน 230 บาท 
   (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ  จํานวน 200 บาท 
   (2)  ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ  จํานวน 30 บาท 
เม่ือสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.6 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ 

5.7 พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 
 เมื่อกรมพัฒนาที่ดินประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปท่ี

เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
ในกรมพัฒนาที่ดิน” เพ่ือพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ แล้วติดรูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 น้ิว พร้อมลงลายมือช่ือ และ
นําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน 

ทั้งนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว 

6.   เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 

 6.1  ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
 6.2  ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ไม่ได้ 
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 6.3  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ 
 6.4  การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ดังน้ัน หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน  
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 
 6.5  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบคร้ังน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

  และกรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐาน 
การแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีช่ือ-นามสกุล ของผู้สมัคร
สอบไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไป
ยืนยัน มิฉะน้ันจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 

7.  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบและระเบยีบเกี่ยวกบัการสอบ 

 กรมพัฒนาท่ีดิน จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบแข่งขันในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th 
เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ  
“รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน” 

8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็นความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
และความเหมาะสมกับตําแหน่ง  ดังน้ี 

8.1  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  คะแนนเต็ม  200 คะแนน 
      ผู้สมัครสอบในตําแหน่งใดต้องสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง

น้ันตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบแข่งขันแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศน้ี 
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 8.2 ความเหมาะสมกับตําแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง  
โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืนเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน 
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จําเป็นสําหรับ
ตําแหน่ง 

 ทั้งน้ี  จะทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งใน
ภายหลัง  โดยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์กรม
พัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ 
http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนา
ที่ดิน” 

9. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(สัมภาษณ์)   

9.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 น้ิว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 

9.2 สําเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหน่งที่สมัคร
สอบแข่งขัน โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมั ติจากผู้มี อํานาจอนุมั ติภายในวันปิดรับสมัคร  
จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งน้ี  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัครสอบแข่งขัน คือวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืน
พร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 
และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืน
แทน 

9.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
9.4 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล (ในกรณี  

ช่ือ – ช่ือสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43  จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
9.5 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านความรู้ความสามารถท่ัวไป ของสํานักงาน 

ก.พ. ในระดับที่สมัครสอบขึ้นไป จํานวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ 
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสําเนาเอกสารทุกหน้า  

/ หมายเหตุ... 



- 7 - 

หมายเหต ุ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนําใบรับรองแพทย์ 
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

-  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
-  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

อน่ึง  กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีต้ังแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง หรือเรียกร้องใดๆ 
ทั้งสิ้น 

10.   เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งจะต้องได้
คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งจะต้องได้
คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 

11.   การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

    การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลําดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณี
ที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า  
แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อย 
ไปมาก 

  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งน้ี จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศ  
แต่ถ้ากรมพัฒนาที่ดินได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งน้ีอีก และ
ได้ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

12.   การบรรจุและแต่งตั้ง 

 12.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้โดยได้รับเงินเดือนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1 

 12.2 กรมพัฒนาที่ดินไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

 

/ กรมพัฒนาทีดิ่น... 



สําเนาถูกต้อง 

 

(นายศุภากร  รอดเรืองศักด์ิ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังน้ัน 
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันน้ีโปรดอย่าได้
หลงเช่ือและแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบด้วย 

        ประกาศ  ณ  วันที่    25     พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

(ลงนาม)                 สุรเดช  เตียวตระกูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายสุรเดช  เตียวตระกูล) 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 



รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบคุคลเข้ารบัราชการ กรมพฒันาทีด่นิ 
(แนบทา้ยประกาศกรมพฒันาทีด่ิน  ลงวันที่    25    พฤษภาคม  2561) 

 
 

ชื่อตําแหน่ง นักสํารวจดินปฏิบัติการ    

จํานวนตาํแหน่งว่าง   4  อัตรา (1) กลุ่มนโยบายและวางแผนการใชท้ีด่นิ กองนโยบายและ
   แผนการใช้ทีด่นิ (กรุงเทพมหานคร)  
  (2) กลุ่มสํารวจจําแนกดิน กองสาํรวจดินและวิจัยทรพัยากรดนิ  
   (กรุงเทพมหานคร)  
  (3) กลุ่มวางแผนการใช้ทีด่นิ สาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 3  
   (นครราชสีมา)  
  (4) กลุ่มวางแผนการใช้ทีด่นิ สาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 4  
   (อุบลราชธาน)ี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านการสํารวจจําแนกดิน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาของกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  
กลุ่มสํารวจจําแนกดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
3 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เพ่ือให้งานวางแผนการใช้ที่ดินก่อให้เกิดประโยชน์
และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรและให้การวาง
แผนการใช้ที่ดินเหมาะสมทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ของพืชเศรษฐกิจ และสามารถส่งเสริมให้มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรให้เหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 

 1.  ด้านการปฏบิตักิาร  
 (1) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ และสถานภาพทรัพยากรดิน จัดทําหน่วย
ที่ดินและประเมินการสูญเสียดิน ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับข้อมูลเศรษฐกิจสังคม นโยบายและข้อกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทําแผนและกําหนดเขตการใช้ที่ดินในระดับต่าง ๆ 

(2) ร่วมประสานแผนการใช้ที่ดินในระดับนโยบายจนถึงระดับท้องถิ่นเพ่ือขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ 

(3) ร่วมศึกษาและวิจัยรูปแบบการใช้ที่ดินที่เหมาะสมตามภูมิสังคม เพ่ือเป็นข้อมูลของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเกษตรกรในการพิจารณาทางเลือกการผลิตที่เหมาะสม 

(4) ร่วมประสานงาน และประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องทั้งในและระหว่างประเทศ ตลอดจนติดตามงานในโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 

 
 
 

/ (5)  ตรวจสอบ… 
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(5) ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพและนโยบายการใช้ที่ดิน  
เพ่ือกําหนดเขตและวางแผนการใช้ที่ดินบนพ้ืนที่สูง พร้อมทั้งประสานงานพัฒนาพ้ืนที่สูงร่วมกับองค์กรภาครัฐ
และเอกชน 

(6) ร่วมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของที่ดิน ให้เช่ือมโยงกับข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจที่ดินเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาประกาศเขตตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551  
โดยรับผิดชอบในพ้ืนที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2, 3, 4 , 5 , 6 , 7 , 8 และ 9 

(7) ร่วมให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการใช้ที่ดินที่เหมาะสมแก่เกษตรกร องค์กร
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างย่ังยืน 

(8) ร่วมศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศ 
ทางภูมิศาสตร์เพ่ือการสํารวจจําแนกดินทางการเกษตร 

(9) ร่วมศึกษา วิเคราะห์และวิจัยสถานภาพทรัพยากรดินที่มีปัญหาของภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เช่น พ้ืนที่ดินเสื่อมโทรม พ้ืนที่ชะล้างพังทลาย
สูง พ้ืนที่ความลาดชันมากกว่าร้อยละ ๓๕ ดินเปรี้ยวจัด ดินพรุ ดินทราย ดินด่าง ดินชายทะเล ดินเค็ม ดินต้ืน 
(ลูกรัง) ดินเกิดไม่ต่อเน่ือง ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าต่อการพัฒนาศักยภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ือร่วม
กําหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ตรงตามศักยภาพของดิน 
 (10) ร่วมสํารวจ ศึกษา และติดตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดิน ภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ ภัยพิบัตินํ้าท่วม ภัยแล้งและสภาวะภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง เพ่ือสนับสนุนแนว
ทางการจัดการดิน 
 (11) ร่วมวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลดิน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการดินและ
ที่ดิน 
 (12) ร่วมให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะและปฏิบัติงานด้านการสํารวจจําแนกดิน ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (13) สํารวจดินอย่างละเอียดเพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพของทรัพยากรดินในพื้นที่ต่างๆ  
มีความเหมาะสมของดินและปัจจัยที่เป็นข้อกําจัดในการใช้ที่ดินทางด้านการเกษตร 
 (14) สํารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (15) จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ตลอดจนวิเคราะห์สนับสนุน
ผลิตและให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินเพ่ือสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดแนวทาง 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (16) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มนโยบายและ 
วางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มสํารวจจําแนกดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากร
ดิน กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 และกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 4 ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้ 

 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
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 3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
 (2) ประสานงานในการจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอก
กลุ่มหรือหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น และเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
 (3) ร่วมช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. ด้านการบริการ 
 (1) ร่วมให้ข้อมูลและคําแนะนํา ทางด้านนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินแก่หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 (2) ให้ข้อมูลและการแนะนํา ด้านการสํารวจจําแนกดิน แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 (3) ให้ข้อมูลและคําแนะนํา ทางด้านลักษณะและสมบัติดิน ในรูปของแผนที่ดิน แผนที่
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนการใช้ที่ดิน แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

  ผู้สมัครสอบตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง ดังนี ้  

 (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทยีบได้ในระดับเดียวกันใน  
 -  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทาง
ปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์  
 -  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ 
 (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. 
ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรู้เก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน 
 (2)   ความรู้เก่ียวกับ 
 -  การสํารวจและจําแนกดิน (Soil Survey and Soil classification) 
 -  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility) 
 -  การอนุรักษ์ดินและนํ้า (Soil and water Conservation) 
 -  ดินปัญหาและการปรับปรุงบํารุงดิน (Problem Soil and Soil Improvement) 
 -  ระบบสารสนเทศทรัพยากรดิน (Soil Information System) 
    -  การจัดทําแผนที่และระบบฐานข้อมูลดิน 
    -  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
    -  แบบจําลองการปลูกพืชที่เหมาะสมกับดิน 
 -  การวินิจฉัยคุณภาพกําลังผลิตของดิน (Soil Interpretation and Productivity) 



รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบคุคลเข้ารบัราชการ กรมพฒันาทีด่นิ 
(แนบทา้ยประกาศกรมพฒันาทีด่ิน  ลงวันที่    25    พฤษภาคม  2561) 

 
 

ชื่อตําแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน   

จํานวนตาํแหน่งว่าง   2  อัตรา (1) กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์สํานกังานเลขานกุารกรม 
   (กรุงเทพมหานคร)  
  (2) กลุ่มสํารวจและผลติแผนทีแ่ละภาพถา่ยที ่1  
   สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ (กรุงเทพมหานคร)  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านงานช่างศิลป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ในกลุ่มเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม และกลุ่มสํารวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1 สํานักเทคโนโลยี
การสํารวจและทําแผนที่ เพ่ือให้การดําเนินงานมีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทาง แบบอย่าง 
ขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

 (1) ร่วมออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน 
ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได้เป็นอย่างดี 
 (2) ช่วยดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทํางานให้เป็นระบบเพ่ือให้
อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 (3) ปฏิบัติงานด้านการสํารวจและจัดทําแผนที่เฉพาะเร่ืองโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธ
สีเชิงเลข มาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ และ ๑:๔,๐๐๐ เป็นแผนที่ฐาน เช่น แผนที่แนวหมุดหลักเขตป่าไม้ถาวรแผน
ที่ถือครองทางการเกษตร เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 (4) ปฏิบัติงานด้านการจัดทําแผนที่ภาพถ่ายและข้อมูลทางแผนที่ เพ่ือให้เป็น
ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 (5) จัดทําแผนที่ต่าง ๆ ปรับปรุงแผนที่เพ่ือประกอบกิจกรรม 

(6) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่ม
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม และกลุ่มสํารวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ ๑ สํานัก
เทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้ 

 2. ด้านการบริการ 
 (1) ช่วยให้คําแนะนํา การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลป์ 
 (2) ช่วยจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับและนิทรรศการ เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพพจน์ ส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์ และเสริมสร้างภาพพจน์ รวมทั้ง ออกแบบ 
เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการ 
 

/ (3)  ให้คําแนะนํา...
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 (3) ให้คําแนะนํา งานในเรื่องการจัดทําต้นฉบับแผนที่ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สนใจเกิดความเข้าใจ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ผู้สมัครสอบตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง ดังนี ้  

 (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการ
ออกแบบ หรือ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และ 
 (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรู้เก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน 
 (2)   ความรู้เก่ียวกับงานด้านช่างศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบงานศิลป์ บอร์ด 
ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานศิลป์ การออกแบบ
ตกแต่ง และจัดนิทรรศการ 
 (3) ความรู้เก่ียวกับการทําคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต 

 
 

 

 

 

 



รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบคุคลเข้ารบัราชการ กรมพฒันาทีด่นิ 
(แนบทา้ยประกาศกรมพฒันาทีด่ิน  ลงวันที่   25    พฤษภาคม 2561) 

 
 

ชื่อตําแหน่ง นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน   

จํานวนตาํแหน่งว่าง   3  อัตรา (1) กลุ่มสํารวจเพือ่ทาํแผนที่ สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 1 
   (ปทุมธานี)  
 (2) กลุ่มสํารวจเพือ่ทาํแผนที ่สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 2 
  (ชลบุรี)  
 (3) กลุ่มสํารวจเพือ่ทาํแผนที ่สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 10 
  (ราชบรุี) 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างสํารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ในกลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 2 และ 10 เพ่ือให้การสํารวจและทําแผนที่ถูกต้องรวดเร็วตามหลักวิชาการและ 
มีประสิทธิภาพ 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

 (1) สํารวจและจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดินอย่างละเอียดเพ่ือใช้ 
ในการวางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา 
 (2) สํารวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างของหน่วยงานเพ่ือให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณที่กําหนดไว้ 
 (3) จัดทําข้อมูลจําแนกประเภทที่ดิน เพ่ือให้ข้อมูลประกอบการวางแผนการใช้ที่ดิน
ระดับไร่นา 
 (4) สํารวจและซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน เพ่ือให้ทราบและ
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการสํารวจรังวัด 
 (5) ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 2 
และ 10 
 (6) จัดทําข้อมูลแผนที่ ประกอบส่วนของแผนที่ ผลิตแผนที่ต้นแบบ เพ่ือใช้ในงาน
อนุรักษ์ดินและนํ้า 

 2. ด้านการบรกิาร 
 ให้คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับงานด้านสํารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า  
งานแหล่งนํ้า แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ 
และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
/ คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ผู้สมัครสอบตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง ดังนี ้  

 (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ 
 (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรู้เก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน  
 (2)  ความรู้เก่ียวกับ 

- ด้านแผนที่ การจัดทําข้อมูลแผนที่ 
- การสํารวจ และจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดิน 
-   การจัดทําข้อมูลจําแนกประเภทที่ดิน 
-   การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร 
-   การสํารวจและซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน 

 
 

 

 

 

 



รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบคุคลเข้ารบัราชการ กรมพฒันาทีด่นิ 
(แนบทา้ยประกาศกรมพฒันาทีด่ิน  ลงวันที่    25    พฤษภาคม 2561) 

 
 

ชื่อตําแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   

จํานวนตาํแหน่งว่าง   5  อัตรา (1) กลุ่มสํารวจเพือ่ทาํแผนที่ สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 2 
   (ชลบุรี)  

(2) กลุ่มสํารวจเพือ่ทาํแผนที ่สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 8 
  (พษิณโุลก)  

(3) กลุ่มสถาปตัยกรรมและภูมิสถาปตัยกรรม สํานกัวิศวกรรม
  เพื่อการพฒันาทีด่ิน (กรุงเทพมหานคร)  

(4) กลุ่มพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานที่ 1 สํานกัวิศวกรรมเพือ่การ
  พฒันาทีด่นิ (กรุงเทพมหานคร)  

(5) กลุ่มพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานที่ 4 สํานกัวิศวกรรมเพือ่การ
  พฒันาทีด่นิ (กรุงเทพมหานคร) 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโธยา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการท่ีชัดเจน ในกลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 8  กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ 1  
กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ 4  สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้การสํารวจและทําแผนที่ถูกต้อง
รวดเร็วตามหลักวิชาการ การก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนที่กําหนดไว้การสํารวจภูมิประเทศ การก่อสร้าง
งานแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า เป็นไปอย่างถูกต้อง ด้วยมาตรการวิธีกล อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

 (1) สํารวจและจัดทําแบบแปลนงานระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า งานแหล่งนํ้า เพ่ือให้การ
สํารวจและจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าถูกต้องตามหลักปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ 
 (2) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมการก่อสร้างของหน่วยงานเพ่ือให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณที่กําหนดไว้ 
 (3) ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) ถอดแบบ เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง 
 (5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 
 (6) ร่วมสํารวจพ้ืนที่ที่จะมีการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม 
และวิศวกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลให้สถาปนิกและวิศวกรในการออกแบบ 

/ (7)  ช่วยจัดทํา... 
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 (7) ช่วยจัดทํารายการประมาณราคา และรายละเอียดข้อกําหนดของสิ่งก่อสร้าง และ
จัดทําแบบก่อสร้าง เพ่ือเป็นข้อมูลและรายละเอียดงานก่อสร้าง 
 (8) ช่วยบูรณะและซ่อมแซมอาคาร และสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและ 
ภูมิสถาปัตยกรรมเพ่ือให้งานก่อสร้างสําเร็จตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
 (9). ช่วยควบคุมงานก่อสร้างที่เก่ียวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรม เพ่ือให้งานก่อสร้างสําเร็จตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
 (10)  สํารวจ เขียนแบบ และควบคุมการก่อสร้างงานแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและ
นํ้า ด้วยมาตรการวิธีกล เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (11) ช่วยบํารุงรักษาสิ่งก่อสร้างในระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าด้านวิศวกรรม เพ่ือให้
สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม 
 (12) ช่วยถอดแบบ และแยกวัสดุ เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง  
เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง และใช้เป็นราคากลาง พร้อมจัดเตรียมเอกสารทางด้านวิศวกรรม เพ่ือจัดซื้อจัด
จ้างในงานแหล่งนํ้าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าและระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของ 
ทางราชการ 
 (13) ช่วยฟ้ืนฟู ปรับปรุง บํารุงดิน ด้านวิศวกรรม ตามมาตรการป้องกันและบรรเทา
ภัยธรรมชาติเพ่ือให้ตรงความต้องการของหน่วยงาน และให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง เพ่ือให้การดําเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (14) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้ 
กลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 8 กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม กลุ่มพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ 1 และกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ 4 สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน ในภาพรวม
บรรลุภารกิจที่กําหนดไว้ 

 2. ด้านการบรกิาร 
 (1)  ให้คํา แนะนํา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเก่ียวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่
สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
 (2)  ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป  
เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทํางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ผู้สมัครสอบตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง ดังนี ้  

 (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ 
 (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรู้เก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน  
 (2)  การสํารวจเพ่ือการออกแบบ เขียนแบบ - ถอดแบบ การก่อสร้าง 
 (3)  การบํารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ 
 (4)  ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซม 
 

 

 

 

 



รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบคุคลเข้ารบัราชการ กรมพฒันาทีด่นิ 
(แนบทา้ยประกาศกรมพฒันาทีด่ิน  ลงวันที่    25    พฤษภาคม  2561) 

 
 

ชื่อตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน   

จํานวนตาํแหน่งว่าง   1  อัตรา กลุ่มเครื่องกล สํานกัวิศวกรรมเพื่อการพฒันาทีด่นิ  
  (กรุงเทพมหานคร) 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ในกลุ่มเคร่ืองกล สํานัก
วิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน เพ่ือดําเนินการซ่อมระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค ให้ใช้งานได้ตามปกติ 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

 (1) ช่วยตรวจสภาพ ออกรายการซ่อม ประมาณราคาในการซ่อม เพ่ือดําเนินการซ่อม
ระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค ให้ใช้งานได้ตามปกติ 

(2) ช่วยดําเนินการซ่อมและบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคของ
กรม เพ่ือดําเนินการซ่อมระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค ให้ใช้งานได้ตามปกติ 

(3) ให้การบํารุงรักษา และปรับซ่อมระบบไฟฟ้ายานพาหนะของกรม เพ่ือดําเนินการ
ซ่อมระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค ให้ใช้งานได้ตามปกติ 

(4) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้ 
กลุ่มเครื่องกล สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนด 

 2. ด้านการบรกิาร 
 (1)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 (2)  ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ผู้สมัครสอบตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง ดังนี ้  

 (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ 
 (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป 

/ หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรู้เก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน 
 (2)  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับระบบไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง หม้อแปลง และมอเตอร์ และ
ระบบปรับอากาศ 
 (3)  ความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 (4)  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนแบบและประมาณราคาระบบไฟฟ้า  
 (5)  ความรู้เก่ียวกับวิธีบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
 (6)  ความรู้เก่ียวกับการป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง 

 
 

 

 

 

 



รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบคุคลเข้ารบัราชการ กรมพฒันาทีด่นิ 
(แนบทา้ยประกาศกรมพฒันาทีด่ิน  ลงวันที่    25    พฤษภาคม  2561) 

 
 

ชื่อตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน   

จํานวนตาํแหน่งว่าง   8  อัตรา (1) กลุ่มวิเคราะหด์นิ สํานกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 (ปทุมธานี)  
 (2) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพฒันาทีด่นิ  
  สถานพีฒันาทีด่นินครปฐม สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 1  
 (3) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพฒันาทีด่นิ  
  สถานพีฒันาทีด่นินนทบุรี สาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 1  
 (4) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพฒันาทีด่นิ สถานพีฒันาทีด่นิ 
  พระนครศรีอยุธยา สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต 1  
 (5) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพฒันาทีด่นิ สถานพีฒันาทีด่นิชลบรุี 
  สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 2  
 (6) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพฒันาทีด่นิ  
  สถานพีฒันาทีด่นิฉะเชิงเทรา สํานกังานพฒันาทีด่นิเขต 2  
 (7) กลุ่มวิชาการเพื่อการพฒันาทีด่นิ  
  สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 6 (เชียงใหม่)  
 (8) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพฒันาทีด่นิ  
  สถานพีฒันาทีด่นิแม่ฮ่องสอน สํานกังานพฒันาทีด่นิเขต 6 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ในกลุ่มวิเคราะห์ดิน สถานี
พัฒนาที่ดินนครปฐม สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
1 สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กลุ่มวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาที่ดิน และสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เพ่ือให้งานด้านวิเคราะห์ดิน
คุณภาพดินเป็นไปอย่างมีมาตรฐานสากล การผลิตพันธ์ุพืชเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ํามีความถูกต้องครบถ้วน 
และการพัฒนาที่ดินเพ่ือให้การดําเนินงานวิจัยมีความถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

 (1) ปฏิบัติงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ดิน นํ้าและพืช เพ่ือให้ทราบ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 (2)  ช่วยทําการศึกษา วิจัยและทดสอบการพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถใช้ที่ดิน
เพ่ือการเกษตร 
 

/ (3)  ร่วมปฏิบัติ... 
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 (3)  ร่วมปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการสาธิต เก่ียวกับการพัฒนาที่ดิน 
เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาดินให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
 (4) ร่วมดําเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมอดินอาสา และเกษตรกร
ทั่วไปเพ่ือสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
 (5) ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินและแผนพัฒนาการเกษตร เพ่ือให้มีการ
ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ 
 (6)  ร่วมจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับพ้ืนที่ เพ่ือสามารถพัฒนาที่ดินให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

 2. ด้านการบรกิาร 
 (1) สาธิต แนะนํา ส่งเสริม ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือนําความรู้
ไปปฏิบัติ 
 (2) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตร 
เพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ผู้สมัครสอบตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง ดังนี ้  

 (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียว สาขาวิชาพืชศาสตร์ และ 
 (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.  
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรู้เก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน  
 (2)  ความรู้เก่ียวกับงานการเกษตร และการพัฒนาที่ดิน ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับกรมพัฒนา
ที่ดิน ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร การอนุรักษ์ดินและนํ้า การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการดิน การปรับปรุง
บํารุงดิน และปัจจัยการผลิตที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ดิน 

 
 

 

 

 



รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัครสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบคุคลเข้ารบัราชการ กรมพฒันาทีด่นิ 
(แนบทา้ยประกาศกรมพฒันาทีด่ิน  ลงวันที่   25     พฤษภาคม  2561) 

 
 

ชื่อตําแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน   

จํานวนตาํแหน่งว่าง   1  อัตรา กลุ่มวิจัยเคมีดนิ สํานกัวิทยาศาสตร์เพือ่การพฒันาทีด่นิ  
  (กรุงเทพมหานคร) 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการ วิเคราะห์ ตรวจสอบรายการวิเคราะห์ดินที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ซับซ้อนทางด้านสมบัติทางเคมีของดิน ปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในดินที่อยู่ใน
รูปต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช หรือเป็นผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ หรือปฏิบัติงานภายใต้การควบคุม 
ของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความชํานาญ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขึ้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนในกลุ่มวิจัย
เคมีดิน สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ในการวางแผนจัดการดินให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ มีการใช้ที่ดินที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและย่ังยืน ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 1.  ด้านการปฏบิตักิาร  

 (1) จัดเตรียม ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งจัดทําทะเบียน การเบิกจ่ายวัสดุ และเคมีภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 (2) ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยเบ้ืองต้น และช่วยรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็ว 
 (3) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มวิจัย
เคมีดิน สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้ 

 2. ด้านการบริการ 
 ให้คําแนะนํา และคําปรึกษาแก่บุคคลที่เก่ียวข้องในเรื่องเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ผู้สมัครสอบตอ้งมีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง ดังนี ้  

 (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเคมีสิ่งทอ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งทอ หรืออนุปริญญาทางเคมีปฏิบัติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ โภชนาการ และ 
 (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป 

/ หลักสูตร… 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
 (1)   ความรู้เก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน  
 (2) ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ  
 (3) ความรู้เก่ียวกับการเตรียมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ  
 (4) ความรู้เก่ียวกับการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 


