
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพ่ือจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 
(แนบท้ายประกาศกรมพฒันาที่ดิน  ลงวันที่  15 พฤศจิกายน  2560) 

 
 

หน่วยท่ี 2 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 
หน่วยที่ 2  ต าแหน่งที ่2.1 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญช ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 2 อัตรำ ดังนี้ 
 (1)  ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 1(ปทุมธำนี)  
 (2)  ฝ่ำยบริหำรทั่วไป สถำนีพัฒนำที่ดินชัยนำท  
 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 

1. ร่วมด ำเนินกำรเบิกเงินทุกประเภทของส่วนกลำงและกำรถอนคืนค่ำปรับฯ กำร
โอนสิทธิ/ลดวงเงินของส่วนภูมิภำค 

2. ช่วยจัดท ำบัญชี ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีและจัดท ำรำยงำนกำรเงินของกรมฯ 
3. ช่วยจัดท ำรำยงำนกำรรับและกำรใช้จ่ำยที่เป็นเงินรำยได้ โดยไม่ต้องน ำส่งเป็น

รำยได้แผ่นดินตำมมำตรำ 170 
4. ช่วยท ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมฯ และประมวลผลค่ำเสื่อมรำคำ/

ค่ำเสื่อมรำคำสะสมในระบบ GFMIS ของกรมฯ 
5. ช่วยเก็บรักษำเอกสำรใบส ำคัญคู่จ่ำย เพ่ือให้ข้อมูลด้ำนบัญชีถูกต้องและครบถ้วน 
6. ร่วมด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับ – จ่ำย ฝำก ถอน กำรเก็บรักษำ กำรน ำส่งเงิน 

ใบส ำคัญแทนตัวเบิกจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำวเงินช่วยพิเศษ เงินสวัสดิกำร 

7. ร่วมด ำเนินเกี่ยวกับกำรจัดท ำและบริหำรสัญญำยืมเงิน เงินทดรองรำชกำร 
8. ร่วมจัดท ำเอกสำร กบข. กสจ. ภ.ง.ด. ประกันสังคม และออกหนังสือรับรอง

ภำษ ีหัก ณ ที่จ่ำย 
9. ร่วมจัดท ำแผนกำรใช้เงินงบประมำณทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค พร้อม

ทั้งกำรโอนจัดสรรงบประมำณท้ังส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
10. ช่วยขออนุมัติเงินประจ ำงวดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบกลำง กปร. เงินกู้ 

งบฉุกเฉิน เงินกันไว้เหลื่อมปี และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

11. ร่วมจัดท ำประมำณกำรรำยได้ประจ ำปีงบประมำณและจัดท ำเงินงบประมำณ
เบิกจ่ำยแทนกัน 

12. ช่วยด ำเนินกำรกันเงินไว้เหลื่อมปี กำรขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน กำรขออนุมัติ
หลักกำร กำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน 
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13. ร่วมวิเครำะห์รำยกำรเบิกเงิน ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ กำรติดตำมผล
และจัดท ำรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณงบกลำงเงินนอกงบประมำณ/เงินกัน
ไว้เบิกเหลื่อมปี 

14. ร่วมพัฒนำและวำงระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรเงิน กำรคลังและ
พัสดุให้สอดคล้องกับโครงกำรปรับปรุงระบบบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

15. ร่วมศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินควำมเสี่ยง ให้ค ำแนะน ำและจัดท ำรำยงำนกำร
ควบคุมภำยในของกรม 

16. ร่วมประสำนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีระบบ GFMIS 
ระหว่ำงส่วนกลำงกับหน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำค/หน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำค/
หน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำคกับกรมบัญชีกลำง 

17. ร่วมตรวจสอบ วิเครำะห์รำยงำนกำรเงินของส่วนภูมิภำคพร้อมทั้งจัดท ำรำยงำน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีในภำพรวมกรมหน่วยเบิกจ่ำยส่วน
ภูมิภำค/หน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำค/หน่วยเบิกจ่ำยส่วนภูมิภำคกับกรมบัญชีกลำง 

18. ร่วมเผยแพร่/ปรับปรุงข้อมูลด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำรพัสดุ ในเว็บไซด์ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มตคิณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

19. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
ค่าตอบแทน 18,000  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
คุณวุฒิปริญญำตรี ในสำขำวิชำกำรบัญชี สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำ

เศรษฐศำสตร์ 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้

โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ควำมรู้ เกี่ยวกับนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นโยบำยกรมพัฒนำที่ดินบทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  
(2)   ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรบัญชี กำรบริหำรงบประมำณ กำร 

วิเครำะห์งบกำรเงินกำรควบคุมภำยใน กำรพัสดุ 
(3)   ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 

*************************** 
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หน่วยที่ 2  ต าแหน่งที ่2.2 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 2 อัตรำ ดังนี้ 
 (1)  กลุ่มวำงแผนกำรใช้ที่ดิน ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 1(ปทุมธำนี)  
 (2)  ฝ่ำยบริหำรทั่วไป สถำนีพัฒนำที่ดินนครปฐม 
 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงำนเตรียมกำรประชุม รำยงำนกำรประชุม จัดท ำแผนงำน/งบประมำณ
ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน รวบรวมผลงำนวิจัยและบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรงำนวิชำกำร 

2. วิเครำะห์จัดท ำแผนโครงกำร รวบรวมข้อมูล / วิเครำะห์ข้อมูล / วำงแผน / 
จัดท ำแผนโครงกำรวิจัยและโครงกำรน ำร่อง เพ่ือสร้ำงต้นแบบกำรส ำรวจ
จัดท ำระบบข้อมูลดิน กำรใช้ที่ดิน กำรประเมินผลผลิตพืช เศรษฐกิจที่ดิน  
กำรจัดกำรพัฒนำที่ดิน หรือเขตกำรใช้ที่ดินในระดับต ำบลหรือโครงกำร 

3. พัฒนำและประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรเผยแพร่และบริกำร ศึกษำ / 
ค้นคว้ำ / จัดเตรียม ปรับปรุงระบบข้อมูลชุดโปรแกรม AgZone, SoilView, 
ThaiPedon, เว๊บไซต์และโปรแกรมส ำเร็จรูปอ่ืนๆ 

4. ปฏิบัติงำนระบบภูมิสำรสนเทศ เพ่ือกำรส ำรวจหรือวิเครำะห์ข้อมูลด้วย
ดำวเทียมและรูปถ่ำยทำงอำกำศสี จัดเตรียมข้อมูลดำวเทียม/รูปถ่ำยทำง
อำกำศ/แผนที่ภูมิประเทศ/หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์ภำพดำวเทียมหรือรูป
ถ่ำยทำงอำกำศพร้อมข้อมูลอ่ืนประกอบในระดับมำตรำส่วนตำมก ำหนด เพ่ือ
น ำ ไ ป ใ ช้ ส ำ ห รั บ ก ำ ร ส ำ ร ว จ ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล ภ ำ ค ส น ำ ม  ไ ด้ แ ก่  
กำรส ำรวจดิน กำรส ำรวจสภำพกำรใช้ที่ดิน กำรส ำรวจพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 
กำรวินิจฉัยควำมเหมำะสมของดิน กำรประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจ  
กำรวำงแผน/ก ำหนดเขตกำรใช้ที่ดิน กำรส ำรวจจัดท ำทะเบียนเกษตรกร  
หรืออ่ืนๆ 

5.  ปฏิบัติงำนระบบภูมิสำรสนเทศเพ่ือจัดท ำแผนที่ดิน น ำเข้ำข้อมูลกำรส ำรวจดิน 
ขอบเขตกำรจ ำแนกหน่วยที่ดินและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดกำรและพัฒนำระบบ
ข้อมูลให้พร้อมส ำหรับใช้ในกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนที่ดิน แผนที่ควำม
เหมำะสมของดินส ำหรับปลูกพืช หรืออ่ืนๆ หรือพัฒนำระบบเรียกใช้ข้อมูล
แผนที่ดิน วิเครำะห์ข้อมูลแผนที่ดิน และเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ดินบนเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ท 

6. ปฏิบัติงำนระบบภูมิสำรสนเทศเพ่ือกำรวิเครำะห์พ้ืนที่ปลูกพืชและประเมินผล
ผลิต จัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรผลิตพืชเศรษฐกิจ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดของพืชเศรษฐกิจทั้งประเทศ 

7. ปฏิบัติงำนระบบภูมิสำรสนเทศด้ำนอุทกวิทยำ รวบรวมข้อมูล ส ำรวจข้อมูล 
และจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนอุทกวิทยำและพ้ืนที่ชุ่มน้ ำ เพื่อใช้ในระบบเตือนภัยน้ ำ
ท่วมและกำรจัดกำรพื้นที่ลุ่มน้ ำ 
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8. ส ำรวจข้อมูลภำคสนำมและวิเครำะห์ข้อมูลจำกดำวเทียมและภำพถ่ำยทำง
อำกำศสี เพ่ือจ ำแนกขอบเขตพ้ืนที่ปลูกพืชและตรวจสอบข้อมูลกำรใช้ที่ดินรำย
ต ำบลในพื้นที่ทุกจังหวัด 

9.  ส ำรวจและวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือยกร่ำงแผนกำรใช้ที่ดิน รวบรวมข้อมูล ส ำรวจ
ข้อมูลภำคสนำม ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลข้อสนเทศ ทั้งด้ำน กำยภำพ 
เศรษฐกิจสังคม และนโยบำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำรยกร่ำง/วำงแผน/ก ำหนดเขต
กำรใช้ที่ดิน ก ำหนดทำงเลือกในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ เหมำะสม หรือกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและข้อสนเทศสู่กำรปฏิบัติ 

10. ปฏิบัติงำนวิจัยทดสอบคุณภำพดิน ศึกษำ/วินิจฉัย/วิเครำะห์ข้อมูลคุณภำพ
ดินและกำรเกษตร ทดสอบและประยุกต์ใช้โปรแกรมแบบจ ำลองเพ่ือ
ประเมินก ำลังผลิตของดินควำมต้องกำรปุ๋ยและน้ ำ ของดินชนิดต่ำงๆ 

11.   รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรทดลองวิจัย 
12.   รำยงำนผลกำรวิจัยในเบื้องต้น จัดพิมพ์รำยงำนเป็นรูปเล่ม 
13. รวบรวมข้อมูลวิเครำะห์และตรวจสอบข้อมูลด้ำนทรัพยำกรดินน้ ำกำรใช้

ที่ดินงำนด้ำนวิชำกำรและเศรษฐกิจสังคมเพ่ือใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำร
ดินและรูปแบบกำรพัฒนำที่ดิน 

14. วิเครำะห์สภำวะชนบทสภำพเศรษฐกิจสังคมปัญหำโอกำสจุดอ่อนและจุด
แข็งของชุมชนเ พ่ือให้ เกิดกำรพัฒนำแบบมีส่วนร่วมและบูรณำกำร 
กำรจัดกำรดินให้เหมำะสมสอดคล้องกับศักยภำพของทรัพยำกรสนองควำม
ต้องกำรและกำรยอมรับของเกษตรกร 

15. ปฏิบัติงำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม 
16.  ศึกษำรำยละเอียดของงำนโครงกำรตำมนโยบำยและแผนงำนของกรมฯ 

เพ่ือจัดท ำแผนแม่บทและแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้งบประมำณ
ประจ ำปี 

17.  จัดประชุมคณะกรรมกำรฯคณะอนุกรรมกำรฯและงำนประชุมอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมำย 

18.  ประมวลและแปลข้อมูลกำรจัดกำรดินกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูล   ผลงำนวิจัยและเทคโนโลยีกำรจัดกำรดินเพ่ือใช้เป็นแนวทำง 
ในกำรจัดกำรทรัพยำกรดินและน้ ำ 

19. ปฏิบัติงำนด้ำน IT กำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่อบรมและสำธิตโปรแกรมส ำเร็จรูปด้ำนกำรจัดกำร
ดินและพัฒนำที่ดินเผยแพร่ข้อมูลทำงเว็บไซด์ อินเตอร์เน็ตกำรเตรียม
ฐำนข้อมูลกำรจัดกำรที่ดินด้ำนสังคม 

20.  ปฏิบัติงำนช่วยนักวิจัยในกำรปฏิบัติงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรทดลอง
วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติและข้อมูลต่ำงๆในงำนวิจัย 

21. รำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและรวบรวม
ข้อมูลโครงกำรวิจัย 
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22.  วิเครำะห์โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับโครงกำรวิจัย 
ด้ำนกำรจัดกำร และพัฒนำที่ดินของกลุ่มโครงกำรควำมช่วยเหลือระหว่ำง
ประเทศ 

23. รวบรวม/วิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือสร้ำงฐำนควำมรู้ในด้ำนระบบเตือนภัยและกำร
พยำกรณ์ล่วงหน้ำ 

24. ประยุกต์ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปเฉพำะทำงเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 

25. ศึกษำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำนโยบำยแผนงำนในภำพรวมให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของกระทรวงและรัฐบำล 

26. ศึกษำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำแผนงำน -โครงกำรและงบประมำณด้ำนกำร
เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 

27. ประสำนงำนเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงำน-งบประมำณกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
กิจกรรม ในกลุ่มงำนและโครงกำรต่ำงๆที่รับผิดชอบ 

28. ปฏิบัติงำนด้ำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เพ่ือ
ประเมินผลน ำเสนอปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

29. ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อจัดท ำแผนงำน - โครงกำร และงบประมำณ ด้ำนกำร
จัดกำรทรัพยำกรที่ดิน และกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ ประสำนแผนปฏิบัติงำน - 
งบประมำณ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน – กำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
กิจกรรมในกลุ่มงำนและโครงกำรต่ำงๆ ที่รับผิดชอบ 

30. ศึกษำ วิเครำะห์และจัดท ำแผนงำนโครงกำรและงบประมำณของโครงกำร
พัฒนำเฉพำะพ้ืนที่โครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรพิเศษที่เกี่ยวข้องกับส่วน
รำชกำรอ่ืนๆ และโครงกำรตำมนโยบำยของกระทรวงฯ ที่ด ำเนินกำร 
ในลักษณะบูรณำกำร ประสำน – ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและงบประมำณ
ประจ ำปี 

31. จัดท ำแผน / โครงกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมและสอดคล้อง 
ตำมยุทธศำสตร์ของกรมหรือจังหวัดโดยเฉพำะแผนยุทธศำสตร์ เพ่ือพัฒนำ
จังหวัดตำมระบบผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแบบ CEO  

32. จัดท ำแผน/โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่เฉพำะโครงกำรพระรำชด ำริ ติดตำม
ประสำนกำรท ำงำนรวมทั้งวิเครำะห์และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน   

33.  ปฏิบัติงำนด้ำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรในภำพรวมของกรมฯ 
วิ เครำะห์และวิจัยเ พ่ือประเมินผล น ำเสนอปัญหำ อุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงแผนงำนของกรมฯ 

34. ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำแผนงำน งบประมำณ จัดท ำทะเบียนวิจัย จัดท ำเกณฑ์กำร
จัดล ำดับควำมส ำคัญโครงกำรวิจัยติดตำมผลกำรด ำเนินงำนวิจัย เพ่ือใช้ในกำร
บริหำรงำนวิจัย และพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศงำนวิจัย ตลอดจน
น ำมำจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำรเพ่ือถ่ำยทอดสู่เกษตรกร 

35. จัดท ำ แผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของโครงกำรช่วยเหลือจำก
ต่ำงประเทศ และโครงกำรเงินกู้ ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  



- 6 - 

 ให้แหล่งเงินทรำบ  ประสำนงำนกับองค์กรหรือหน่วยงำน ต่ำงประเทศเกี่ยวกับ
ควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน ทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ  
ดูงำนต่ำงประเทศผู้เชี่ยวชำญ และอำสำสมัครต่ำงประเทศ 

36.  ศึกษำ วิเครำะห์ นโยบำยของรัฐ กระทรวงฯ และของกรมฯ เพ่ือเป็นข้อมูล
พัฒนำระบบมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรและสัมฤทธิ์ผลของงำนภำครัฐ (PSO) 
แนวทำงกำรปรับปรุงมำตรฐำนของกรมฯ และจัดท ำแผนกลยุทธ์กรมพัฒนำ
ที่ดินใสสะอำด จัดวำงระบบกำร ควบคุมภำยในและระบบอ่ืนๆ ติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนตำมระบบมำตรฐำนงำน  

37. ตรวจสอบแนวเขตป่ำไม้ถำวรท ำแผนที่ที่ดินเฉพำะรำยและตรวจสอบควำม
ถูกต้องกับมติ ครม. 

38. จัดท ำแผนที่จ ำแนกประเภทที่ดินโดยท ำหน้ำที่ลอกลำยเส้นชั้นควำมสูงจำก
แผนที่ต้นร่ำงที่เขียนด้วยเครื่องร่ำงแผนที่ประกอบระวำงแผนที่ต้นฉบับ 
ในแผ่นใสและแผนที่ต้นฉบับแผ่นใสที่หมำยสี 

39.  จัดเตรียมแผนที่ต้นฉบับ 1: 50,000 
40.  จัดเตรียม ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์ 
41. อ่ำนแปลภำพถ่ำยทำงอำกำศเพ่ือพิสูจน์ร่องรอยกำรท ำประโยชน์ที่ดิน 

ในอดีตหรืองำนที่เก่ียวข้องกับงำนดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี 
42. จัดท ำแผนที่จ ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินต้นฉบับในรูปแผ่นแผนที่และในรูป

ดิจิตอลได้เป็นอย่ำงด ี
43. จัดเตรียมงำนและเตรียมข้อมูลเพื่อปฏิบัติงำนแต่ละโครงกำรได้เป็นอย่ำงดี 
44. รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ และตรวจสอบข้อมูลด้ำนวิชำกำร และเศรษฐกิจ 

สังคม เพ่ือใช้ในกำรวำงแผน 
45. ปฏิบัติงำน ติดตำมผลและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม 
46.   ศึกษำรำยละเอียดของงำนโครงกำรตำมนโยบำยและแผนงำนของกรมฯ  

เพ่ือจัดท ำแผนแม่บท และแผนงบประมำณประจ ำปี 
47.  ประมวลและแปรข้อมูลกำรพัฒนำระบบข้อมูลเอกสำรงำนวิจัย เพ่ือใช้

แนวทำงในกำรจัดกำรทรัพยำกรดินอย่ำงยั่งยืน ปรับปรุงบ ำรุงดิน และกำร
ใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

48.   ปฏิบัติงำนด้ำน IT และสำรสนเทศเพ่ือปฏิบัติงำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ กำรประยุกต์กำรใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูปเกี่ยวกับกำรจัดกำรและ
พัฒนำที่ดิน กำรสร้ำงเว็บไซต์ กำรเตรียมฐำนข้อมูลกำรจัดกำรที่ดินอย่ำง
ยั่งยืน 

49.   ปฏิบัติงำนช่วยนักวิจัยในกำรวำงแผนกำรทดลอง วิเครำะห์สถิติและข้อมูล
ต่ำงๆ ในงำนวิจัย 

50.   รำยงำนแผน / ผลกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรวบรวม
ข้อมูลโครงกำรวิจัย 

51. ประสำนงำนและก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของกรมให้เป็นไปตำมเจตนำรมย์
ของพ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
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52.   ติดตำมกำรด ำเนินงำนปัญหำอุปสรรคหลังกำรปฏิรูประบบรำชกำร 
53.  ปรับปรุงโครงสร้ำงบทบำทภำรกิจให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
54. สนับสนุนดูแลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิรูประบบบริหำรงำนภำครัฐ 

ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
55.  จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำ

ระบบรำชกำร 
56.   สำมำรถจัดท ำแผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำน 
57.   จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมและบันทึกรำยงำนกำรประชุมได้ 
58.  สำมำรถประสำนงำนทำงระบบ Electronic กับหน่วยงำนต่ำงๆ  เช่น   
  (58.1)ส ำนักงำนเลขำธิกำร อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำร

แปรสภำพเป็นทะเลทรำย (UNCCD) ที่กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี 
 (58.2)ประเทศสมำชิกภำคีอนุสัญญำ จ ำนวน 193 ประเทศ   
 (58.3)  ผู้จัดกำรโครงข่ำยหลัก (TPN) ของอนุสัญญำและ    
 (58.4)  ส่วนรำชกำรในประเทศไทย 
59. สำมำรถใช้ระบบ Internet เพ่ือตรวจเอกสำร เรื่องภัยแล้งและควำมเสื่อม

โทรมของดินประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก 
60. สำมำรถจัดท ำ Power Point ในรูป Graphic และ Non- Graphic 

ประกอบกำรบรรยำยในที่ประชุมได้ 
61.   สำมำรถติดตำมภูมิอำกำศ (Monitor) ทั่วโลกทำงระบบ Electronic  

จำก WMO และองค์กรอื่นๆ 
62.  สำมำรถวิเครำะห์ควำมแห้งแล้งจำกข้อมูลภูมิอำกำศโลกได้ รวมทั้งจัดท ำ

แผนที่ในระบบ G.I.S 
63. ท ำหน้ำที่ช่วยผู้บริหำรในกำรรวบรวม  ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูล  เพ่ือใช้

ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่ผู้บริหำรรับผิดชอบ 
64.  ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ให้กับผู้บริหำร 
65.  ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชำญ ในกำรรวบรวมข้อมูลด้ำนวิชำกำร สถิติวิเครำะห์

และตรวจสอบข้อมูล  
66.   จัดรำยงำน ร่ำงเอกสำรโต้ตอบ จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุม  
67.  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติ วิจัยกำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย 

ติดตำมกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำยในประเทศไทยและจัดท ำรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำประจ ำปี 

68.  ปฏิบัติงำนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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ค่าตอบแทน 18,000  บำท 

สิทธิประโยชน์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  
 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยำยน 2561 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 คุณวุฒิปริญญำตรี ในทุกสำขำวิชำ 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งดังต่อไปนี้

โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  (1) ควำมรู้ เกี่ยวกับยุทธศำสตร์  นโยบำยรัฐบำล นโยบำย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบำยกรมพัฒนำที่ดินบทบำทหน้ำที่ภำรกจิ  
  (2) ควำมรู้ในกำรศึกษำ วิเครำะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบำย

ภำรกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำร 
  (3) ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  

กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรจัดท ำงบประมำณ กำรติดตำมและประเมินผล 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


